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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de gener del 2003, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 116/03, de drogodependències i altres
conductes addictives a les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 18 de febrer d'enguany, a les 14,00 hores.

Palma, a 29 de gener del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de
gener del 2003, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

11. Projecte de llei sobre drogodependències i altres
conductes addictives a les Illes Balears.

A proposta de la consellera de Salut i Consum, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Aprovar el Projecte de llei sobre drogodependències i
altres conductes addictives a les Illes Balears, i remetre'l al
Parlament de les Illes Balears, per a la tramitació com a projecte
de llei".

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt  Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 17 de gener del 2003.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI SOBRE DROGODEPENDÈNCIES I

ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES A LES ILLES
BALEARS

 SUMARI
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Títol I: De  les actuacions relatives a les drogodependències i
altres conductes addictives.
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Capítol II: La prevenció mitjançant la reducció de l’oferta i
mesures de control:

Secció 1a Limitacions a la promoció i publicitat de
begudes alcohòliques i tabac.
Secció 2a Limitacions a la venda i consum de begudes
alcohòliques i tabac.
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acceptades socialment i altres addiccions.

Capítol III: L’assistència als drogodependents i a les
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Balears.

Secció 2a Els òrgans de coordinació.
Capítol III: Instruments de planificació i participació.
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Secció 2a Moviment associatiu i iniciativa social.
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Disposicions addicionals, derogatòria i finals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L'abús i les dependències de les drogues, amb les seves
conseqüències socials, sanitàries i econòmiques, són un dels
grans problemes als quals s'enfronta la societat en la que vivim.

A la nostra cultura és tradicional el consum d’alcohol i
tabac. La integració de les begudes alcohòliques en la societat
rural i els sistemes de control social que establien aquestes
societats tradicionals permetia un consum relativament
moderat, tot  i que sempre han estat presents els problemes de
salut i les desestructuracions provocades pel consum. Aquests
problemes s’han intensificat amb la desaparició d’aquells
controls, possiblement relacionada amb els moviments de
població i el desarrelament propis de la societat industrial i,
posteriorment, turística que ha experimentat la nostra
comunitat. Però també participam de la tendència, que
s’observa a molts de països, cap a formes homogènies de
consum de begudes alcohòliques que van absorbint i anulAlant
les característiques dels hàbits nacionals o regionals, i es va
perdent d'aquesta manera el control o la regulació que els
costums i tradicions imposaven sobre la beguda.
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La incorporació d’aquestes noves pautes, el canvi en les
motivacions i la finalitat del consum i el desplaçament cap a
altres tipus de begudes alcohòliques, determinats per l’evolució
de la nostra cultura i per les pressions econòmiques que les
potencien, han convertit el consum de begudes alcohòliques
en un dels principals problemes de salut, que afecta tots els
sectors de població i grups d’edat, i que té una especial
incidència entre les persones joves.

El tabac, tot  i no ser un product e propi de la nostra cultura,
s’hi ha incorporat de manera tan efectiva que el seu consum
s’ha convertit en una de les primeres causes evitables de
morbiditat i mortalitat. La reducció del consum de tabac tendria,
per ella mateixa, un efecte positiu més gran que qualsevol altra
mesura de salut pública en la disminució dels problemes que
ocasionen les malalties respiratòries, cardiovasculars, càncer de
pulmó i altres càncers.

Juntament al consum cultural i socialment acceptat de les
denominades drogues institucionalitzades, com són l'alcohol i
el tabac, s'ha introduït dins la nostra cultura el consum d’altres
drogues. Una part  d’aquestes drogues ja existien a altres
societats, i el seu consum estava relacionat amb les seves
cultures i tradicions, motiu pel qual no representaven un
problema social a gran escala. Altres drogues s’han generat a
partir del desenvolupament científic i tecnològic iniciat a
mitjans del segle denou. La facilitat en la seva producció o
obtenció, la manca d’informació contrastada sobre els efectes
d’algunes d’elles, i el suport  i la promoció que troben entre
alguns sectors, subcultures i grups alternatius de la nostra
societat n’han determinat un increment molt notable del
consum. És cert que l’experiència de les darreres dècades ha
facilitat el descrèdit i la percepció del risc del consum de
drogues com l’heroïna, i no obstant això, cada dia s’incorporen
nous consumidors. Per altra banda, l’atractiu que exerceixen els
derivats del cànnabis, els estimulants de l’estil de la cocaïna i
les drogues conegudes com a de síntesi ha convertit aquestes
substàncies en objecte de consum gairebé normalitzat en el
context recreatiu i de l’oci.

Cal anomenar, també, l’aparició de trastorns addictius sense
drogues, com ara la ludopatia, l'abús telefònic a línies
permanents, els moviments sectaris, etc., que generen tantes
vegades dramàtiques conseqüències sociofamiliars i
econòmiques.

El problema de les dependències en els darrers anys s’ha
transformat, per tant, en un fet social molt ample i complex, on
hi convergeixen sensibilitats i interessos molt distints, i que
requereixen una resposta organitzada del conjunt de la societat.

II

A partir de 1980 la nostra comunitat, a través d’iniciatives
de les distintes administracions i d’institucions i entitats socials
i privades, ha posat en pràctica diverses mesures per fer front
a aquests problemes.

Des de la creació del Pla nacional sobre drogues, l'any 1984,
el Govern de les Illes Balears ha exercit la responsabilitat de la
c o o r d i n a c i ó  d e  l e s  a c t u a c i o n s  e n  m a t è r i a  d e
drogodependències a través de la Conselleria competent en

matèria sanitària. Aquestes actuacions s’han integrat
parcialment en els successius plans autonòmics d’actuacions
sobre drogodependències  que s’han anat desenvolupant des
de 1993.

Fins ara, també s’han regulat, tant a l’àmbit estatal com
autonòmic,  dist ints  aspectes relacionats amb les
drogodependències: Ordre del conseller de Sanitat, de 7 de
gener de 1986, de regulació dels tractaments de deshabituació
amb metadona; Decret 45/86, de 15 de maig, de creació de la
Comissió territorial sobre drogues de les Illes Balears; Decret
63/88, de 7 de juliol, d'autorització, acreditació i registre de
centres i serveis especialitzats en atenció, tractament i
reinserció de persones drogodependents; Decret 23/91, de 7 de
març, pel qual se regula la Comissió de la CAIB d'acreditació,
avaluació i control de centres o serveis de tractament amb
opiacis.

També la Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social defineix
com a serveis socials específics els encaminats a proporcionar
suport, prestacions tècniques i reinserció social, entre altres
colAlectius, als toxicòmans. Per la seva part , el Decret 66/1999 de
4 de juny, pel qual s’aprova el Reglament regulador del Sistema
balear de serveis socials, defineix com a servei social tota
activitat, de caràcter general o especialitzat, que es presta amb
caràcter regular i permanent per part  d’una entitat de serveis
socials, dirigida a proporcionar els mitjans de prevenció,
informació, orientació, atenció i ajuda, entre d’altres, a les
persones, les famílies o els colAlectius que per raó de dificultats
de desenvolupament i d’integració en la societat, manca
d’autonomia personal, problemes familiars o marginació social,
necessiten de l’esforç colAlectiu i solidari. Aquest Reglament
ordena el sistema d’autorització i registre d’entitats, serveis i
centres. En el seu annex, que regula la tipologia genèrica dels
serveis socials, anomena com a serveis especialitzats en l'àrea
d'atenció social els drogodependents els centres de dia i els
serveis residencials d'estada limitada. Posteriorment, la Llei
14/2001, de 29 d’octubre, atribueix la competència
d’autorització, el registre, i la potestat  inspectora i d’imposició
de sancions en matèria de serveis socials als consells insulars.

Finalment, s'han regulat diversos instruments financers i
tècnics per al foment de les activitats que realitzen les entitat s
locals i organitzacions no governamentals en aquesta matèria.

Juntament amb aquestes actuacions i mesures específiques,
n’hi ha d’altres de convergents. Altres plans sectorials, com els
plans sociosanitaris que elaboren les distintes administracions
i el Pla autonòmic de salut mental, contemplen actuacions
dirigides al colAlectiu de drogodependents entre d'altres.

És així que per distintes vies s’han creat, poc a poc,
diferents dispositius que han anat donant una respos t a
sectorial a gran part  dels problemes que plantegen les
drogodependències, i als drogodependents se’ls reconeix el
dret de ser atesos de forma específica i inespecífica, com
qualsevol altra ciutadà, pels serveis socials i sanitaris
desplegats a la nostra comunitat.

Tot i els resultats assolits, encara hi ha aspectes de la
definició de la xarxa de serveis i equipaments, de la seva
distribució territorial i de la coordinació entre nivells d’atenció
que mostren alguns desequilibris.
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L’actuació pública en aquest camp requereix la creació d’un
marc genèric que reguli i arbitri els criteris bàsics de l’acció de
les diferents administracions públiques, de les organitzacions
no governamentals i dels diversos organismes, institucions,
entitats i empreses implicades. Per tant, sembla pertinent definir
un instrument normatiu unitari que, contempli de manera global
tots els aspectes i dimensions que presenta el fenomen de les
drogues i de la seva atenció a la nostra societat.

Actualment estam en disposició d'elaborar una norma que
contempli tot  el conjunt de mesures i accions dirigides cap a la
prevenció, assistència, reinserció social de les persones
afectades per drogodependències, i que sigui capaç de prevenir
i sancionar aquelles actuacions que afavoreixin les addiccions
en el nostre territori.

III

Aquesta llei segueix el camí que ja han iniciat altres
comunitats autònomes i aspira a convertir-se en l’instrument
que permeti la societat balear avançar i afrontar amb garanties
el repte que suposa la convivència amb el fenomen de les
addicions, i per això contempla com a necessitat ineludible la
colAlaboració entre les diferents administracions, les
institucions i entitats, i, en general, el conjunt de la societat.

L’objectiu és establir i regular una actuació efectiva, en el
marc de les competències que l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i altra normativa de caràcter estatal assignen a les
nostres administracions.

L’Estratègia Nacional sobre Drogues ha fixat com a objectiu
que a l’any 2003 totes les comunitats autònomes han de tenir
una norma que ordeni el conjunt d’actuacions per a la
prevenció de les drogodependències, i l’assistència i la
integració social dels drogodependents.

L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la
protecció de la salut i estableix que és competència dels poders
públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures
preventives i de les prestacions i serveis necessaris. També
indica que els poders públics fomentaran l’educació sanitària,
l’educació física i l’esport.

La Llei orgànica 2/83 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears (modificada per la LO 3/1999, de 8 de gener), en el seu
títol II destaca com a competències exclusives, entre d’altres,
les d’acció i benestar socials, desenvolupament comunitari i
integració, i sanitat i higiene; casinos, jocs i apostes, amb
exclusió de les apostes mútues esportives benèfiques;
espectacles i activitats recreatives; publicitat, sense perjudici
de les normes dictades per l’Estat per a sectors i mitjans
específics; protecció i tutela de menors. En l’exercici d’aquestes
competències, correspon  a la comunitat autònoma la potestat
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva.

La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars atorga
als consells el govern, l’administració i la representació dels
interessos corresponents als respectius àmbits territorials. D e
manera més específica, els assigna la funció de l’ordenament i
la regulació que correspon a les àrees i sectors de la seva

competència, la cooperació amb els serveis municipals, i la
gestió de les competències delegades i encomanades.

Per altra banda, l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, estableix que els
municipis exerciran, en els termes de la legislació de l’Estat i de
les comunitats autònomes, competències sobre la protecció de
la salut pública i la prestació dels serveis socials i de promoció
i reinserció social.

La llei recull també les recomanacions, tècniques i
jurídiques, dels organismes internacionals de les Nacions
Unides, en concret de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
i de la UNESCO, del Consell d’Europa i d’altres institucions de
la Unió Europea, així com els manaments de la legislació bàsica
estatal. 

IV

Aquesta norma parteix de la concepció que les
drogodependències i les altres addiccions són trastorns que
mereixen un tractament normalitzat i normalitzador, com
qualsevol altre que pugui afectar la persona. Però, al mateix
temps, reconeix la singularitat i complexitat d'aquesta classe de
trastorns, ja que afecten diverses àrees de la persona i tenen
greus repercussions de tota classe i, per tant, requereixen una
intervenció multidisciplinar i transdisciplinar. És per això que un
dels principals objectius és assegurar la coordinació i la
integració dels recursos que aporten les diferents
administracions i la iniciativa social.

S'ha optat  per no reduir les possibilitats d'actuació en una
llista tancada. Si atenem a la constant evolució i als canvis que
es produeixen tant en el consum, en les formes i en els tipus,
com en la resposta social, aquesta llei s’adequa a les
circumstàncies actuals, però també és prou oberta perquè pugui
adaptar-se a situacions futures sense que en un temps raonable
necessiti modificacions substancials.

El model d’atenció que presenta aquesta llei es fonament a
en els principis de participació, de globalitat, de normalització
i d’integració.

V

La present llei s’articula en tres títols:

Títol preliminar. Disposicions generals. Aquest t í tol
comprèn l’objecte de la llei, les definicions dels conceptes
relatius a les drogues i altres trastorns addictius i els principis
rectors de les actuacions que en aquesta matèria es despleguin
a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

S’assenyala, així mateix, que l’àmbit d’aplicació de la llei és
el territori de les Illes Balears, i pel que fa referència a l’àmbit
subjectiu s’inclouen, com a novetat, els drets i les garanties de
les persones  drogodependents i amb altres addiccions.

Títol I. De les actuacions relatives a les drogodependències
i altres conductes addictives. Aquest títol comprèn cinc
capítols. El primer tracta de la prevenció des de la perspectiva
de la reducció de la demanda, a diferència del segon, que regula
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la prevenció mitjançant la reducció de l’oferta i estableix una
sèrie de mesures de control. Aquestes mesures, de caràcter
preventiu, imposen prohibicions i limitacions a les
denominades drogues institucionalitzades –alcohol i tabac–, i
a les no institucionalitzades, com són les drogues sintètiques,
fàrmacs i altres addiccions. D’altra banda, el capítol tercer
estableix un sistema d’assistència i integració social, dels
drogodependents, integrat per centres i serveis del sistema de
salut i pel sistema de serveis socials, a més de regular els
programes d’incorporació social i els tres nivells assistencials.
Quant al capítol quart, aquest capítol desenvolupa la funció
d’assistència als drogodependents i persones amb altres
addiccions des de diferents àmbits, com són: el judicial,
penitenciari, laboral i de protecció dels menors. Finalment  al
darrer capítol destaca l’impuls, per part  del Govern autonòmic,
a les funcions d’ avaluació i formació especialitzada en aquesta
matèria, i la previsió de creació de l’Observatori de drogues com
a instrument fonamental per a la realització dels estudis i les
recerques  necessàries.
 

Títol II. Planificació, gestió, coordinació i participació. El
primer capítol, estableix l’obligació d’autorització i registre dels
centres i serveis dedicats a tractar les persones afectades per
la droga i altres addiccions, i delimita quines són les
competències de les administracions públiques autonòmica i
territorials. Es troba, entre d’altres, com a competència
fonamental del Govern, l’aprovació del Pla autonòmic de
drogodependències, l’elaboració del qual serà a càrrec de la
conselleria competent en matèria sanitària. Els capítols
següents regulen el Pla d’actuacions sobre drogodependències
de les Illes Balears, com a instrument de referència per a la
planificació i ordenació de les actuacions en matèria de drogues
i apareix la figura del Coordinador de drogues, com a òrgan
encarregat de la coordinació de les actuacions que, en matèria
de drogues es duguin a terme a les Illes Balears. Així mateix,
s’estableix una diferenciació entre els òrgans de coordinació en
aquesta matèria – les Comissions insulars i interinsular de
coordinació - i els instruments de planificació i participació com
són el Pla autonòmic i la iniciativa social.  Finalment, destaquen
la participació dels ciutadans  en matèria de drogues, així com
el foment del voluntariat que són l’objecte del capítol tercer.

Títol III. El règim sancionador. Aquest títol està orientat
cap a la tipificació de les infraccions administratives a l’àmbit de
les drogodependències, així com a la regulació del règim de
sancions per a les diferents infraccions classificades en lleus,
greus o molt greus. La prescripció d’infraccions i sancions, els
subjectes responsables i els òrgans competents per sancionar
són objecte, també, d’aquest darrer títol.

Per finalitzar cal fer menció especial a l’estructura d’una llei
que és innovadora per la seva matèria,  dins l’àmbit de les Illes
Balears, i que consta d’un total de seixanta-quatre articles,
quatre disposicions addicionals, una  derogatòria i dues finals.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte de la llei

La present llei té per objecte:

a) L’ordenació de totes les actuacions i activitats de les entitats
públiques i privades destinades a la prevenció de les
drogodependències i altres trastorns addictius, i a l’assistència
i integració social, des de la perspectiva de la promoció de la
salut.

b) La regulació de les competències i funcions en aquesta
matèria de les administracions públiques de les Illes Balears,
entitats privades i institucions, com a marc de referència per a
la necessària cooperació i coordinació en la prevenció,
assistència i incorporació social de les persones que pateixin
problemes de dependència.

c) La regulació de les directrius bàsiques del Pla d’actuacions
sobre drogodependències de les Illes Balears com a instrument
per a la planificació i ordenació de les actuacions que en matèria
de drogues es duguin a terme a les Illes Balears.

d) La protecció i atenció a les terceres persones pels perjudicis
que els hi pugui ocasionar el consum de drogues o altres
addiccions.

Article 2
Definicions

1. Es considerarà droga, als efectes d'aquesta llei, qualsevol
substància natural o de síntesi, que introduïda dins l'organisme
pugui modificar una o més funcions de la persona, la percepció
de la realitat així com la seva capacitat volitiva, sigui capaç de
generar addicció o dependència i comporti efectes nocius per
a la salut i el benestar individual i social. Tenen aquesta
consideració:

a) Els estupefaents, psicòtrops i totes les substàncies o
preparats sotmesos a fiscalització o control, d'acord amb les
normes internacionals i convenis subscrits per l'Estat espanyol.
b) El tabac.
c) Les begudes alcohòliques.
d) Alguns productes d'ús industrial o qualsevol altre que
produeixi els efectes i les conseqüències descrites abans.

2. En el marc d'aquesta llei es consideren activitats i instruments
addictius els que poden generar alteracions de comportament
i dependència psicològica. Tenen aquesta consideració:

a)  Les màquines de joc o recreatives amb premi programat i
d'atzar.
b)  Els jocs d'atzar i les apostes.
c)  Altres dispositius que poden generar dependència
psicològica.

3. S’entén per:

a) Trastorn addictiu: Patró desadaptat de comportament
provocat per la dependència psíquica, física o de les dues
classes, a una substància o conducta determinada, i que
repercuteix negativament en les àrees psicològica, física,
familiar o social de la persona i del seu entorn.

b) Drogodep endència: Trastorn addictiu, causat per l'acció
recíproca entre un organisme viu i una droga, que es
caracteritza per modificacions en el comportament i per altres
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reaccions que comprenen sempre un impuls irreprimible per
consumir droga en forma continuada o periòdica a fi
d'experimentar-ne els efectes psíquics o físics i, de vegades, per
evitar el malestar produït  per la seva privació. Els fenòmens de
tolerància poden estar o no presents. Un individu pot ser
dependent de més d'una droga. No s'entén per consum de
drogues l'ús terapèutic adequat i beneficiós de les substàncies
amb prescripció i supervisió mèdica.

c) Promoció de la salut: Procés polític i social que inclou
accions dirigides a reforçar les habilitats i capacitats individuals
per incrementar el control sobre la pròpia salut, i accions
orientades a la modificació de les condicions socials,
ambientals i econòmiques, per tal d’atenuar el seu impacte
negatiu sobre la salut pública i individual.

d) Prevenció: És el conjunt d'actuacions adreçades a eliminar o
modificar els factors de risc associats al consum de drogues, o
a alt res conductes addictives, amb la finalitat d'evitar que
aquestes es produeixin, se'n retardi l'inici, o bé que no es
converteixin en un problema per a la persona o el seu entorn
social.

e) Atenció: Són totes aquelles mesures dirigides a donar
cobertura sanitària i psicosocial a les persones afectades per
drogodependències i altres trastorns addictius, com a
conseqüència de l'ús o abús de les substàncies, activitats o
instruments descrits en els apartats anteriors, i que contempla:
- La desintoxicació: És el procés terapèutic d’assistència
orientat a la interrupció de la intoxicació produïda per una
substància psicoactiva exògena a l'organisme.
- La deshabituació: És el procés orientat a l'aprenentatge
d'estratègies terapèutiques que permeten enfrontar-se als
factors de risc associats al trastorn addictiu, amb l'objectiu final
d'eliminar-ne la dependència.
-  La incorporació: Procés d'inserció o reinserció de la persona
que pateix una drogodependència o un altre trastorn addictiu,
en el medi familiar, social, educatiu i laboral amb unes
condicions que li permetin dur una vida autònoma i
responsable sense dependències.

f) Reducció de riscs: Estratègies d'intervenció orientades a
modificar les conductes susceptibles d'augmentar els efectes
especialment greus per a la salut associats a l'ús de drogues o
productes addictius.

g) Reducció de danys: Estratègies d'intervenció dirigides a
disminuir els efectes especialment negatius que poden produir
algunes formes d'ús de drogues, o les patologies associades.

4. Totes les referències als serveis sanitaris s'entenen en
l'accepció més ample, que inclou els aspectes mèdics,
farmacològics, psicològics i socials.

5. Dins l'àmbit d'aquesta llei es consideren drogues
institucionalitzades o socialment acceptades, les que es poden
adquirir i consumir legalment, com ara, les begudes
alcohòliques, el tabac i els psicofàrmacs.

Article 3
Principis rectors

Les actuacions que en matèria de drogodependències i
altres trastorns addictius es despleguin a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, seguiran els  principis rectors
següents:

a) Universalitat: a la nostra comunitat totes les persones tenen
el dret de rebre les prestacions del sistema i d’utilitzar els
serveis necessaris per fer front a la seva addicció.

b) Equitat: totes les persones han de poder accedir als serveis
en igualtat de condicions.

c) Accessibilitat: tots els usuaris han de disposar de serveis
adequats en tot el territori de les Illes Balears, amb
independència del lloc de residència.

d) Participació: garantia, foment i suport  de la participació
comunitària en la formulació de les polítiques d'atenció a les
drogodependències i en l'aplicació de les mesures de prevenció,
assistència i incorporació dels drogodependents.

e) Qualitat: els serveis han de satisfer les necessitats i les
demandes amb un nivell equiparable als establerts a les
recomanacions dels organismes nacionals i internacionals,
tenint en compte l’opinió dels professionals del sector i les
expectatives dels ciutadans i dels familiars.

f) Globalitat: consideració dels aspectes sanitaris, psicològics,
socials i educatius, amb un abordatge individual, de grups
socials i comunitaris, des d'una perspectiva integral i
interdisciplinar.

g) Transversalitat: coordinació i cooperació intersectorial i
interinstitucional.

h) Normalització i integració: utilització de les xarxes i dels
recursos d’atenció normalitzats amb atenció a l’entorn familiar
i social.

i) Responsabilitat pública i coordinació institucional
d'actuacions: basada en els principis de planificació,
desconcentració, descentralització, i autonomia en la gestió
dels programes i serveis, així com la participació activa de les
entitats i usuaris afectats en el disseny de les polítiques
d'actuació.

j) Promoció activa d'hàbits de vida saludables i una cultura de
la salut.

k) La consideració, a tots els efectes, de les drogodependències
i altres conductes addictives com a malalties comunes amb
repercussions en les esferes biològica, psicològica i social de
la persona, així com a l'entorn familiar o de convivència de les
persones.

l) La consideració de les polítiques i actuacions preventives en
matèria de drogodependències i altres addiccions de forma
prioritària a l'hora de dissenyar els programes d'actuació
definits en els plans d’actuació de drogodependències.
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m) Avaluació contínua dels resultats dels programes i de les
actuacions en matèria de drogodependència i altres trastorns
addictius.

n) Així mateix, es potenciarà la coordinació dels programes i
actuacions en matèria de drogodependència i altres trastorns
addictius amb altres plans sectorials, i de manera especial amb
els de la sida, de salut mental i sociosanitari.

Article 4
Àmbit d’aplicació 

1. Aquesta llei serà aplicable en tot el territori de les Illes
Balears.

2. Els subjectes dels drets i deures recollits en aquesta llei són:

a) Totes les persones que es trobin en el territori de les Illes
Balears, amb independència de la seva situació legal o
administrativa. Els no residents quan es trobin en el territori de
les Illes Balears, tendran dret a l'atenció en la manera i les
condicions previstes a la legislació i als convenis nacionals i
internacionals que siguin aplicables.

b) Les administracions públiques de les Illes Balears.

c) Qualsevol altra entitat o institució, pública o privada, quan
així ho estableixi aquesta llei.

3. Les prescripcions d’aquesta llei s’aplicaran a les diferents
actuacions, tant individuals com colAlectives, de titularitat
pública o privada, que en matèria de drogodependències i altres
addiccions es duguin a terme en l’àmbit territorial de les Illes
Balears.

Article 5
Dels drets i deures  de les persones  drogodependents i amb
altres addiccions 

Les persones que pateixen problemes de drogodependència
o altres addicions tenen els mateixos drets i deures que
reconeix, amb caràcter general, la legislació sanitària, social i
laboral vigent. Especialment tenen dret a l’assistència i a la
integració social en els sistemes públics sanitaris i de serveis
socials. 

Article 6
Garantia dels drets de les persones drogodependents i amb
altres addicions

1. El Govern de les Illes Balears establirà reglamentàriament el
contingut i l'abast dels drets reconeguts a l'article anterior i les
garanties de reparació per al seu incompliment.

2. Els centres d'atenció als drogodependents i a persones amb
altres addiccions disposaran d'informació accessible sobre els
drets dels pacients i de fulls de reclamacions i suggeriments, a
més de mitjans per informar al públic i per atendre les seves
reclamacions.

3. Les infraccions relatives als drets recollits a l'article anterior
estaran sotmeses al règim d'aplicació de sancions contemplat

en aquesta llei, sense perjudici de les responsabilitats
disciplinàries o d'altre tipus que puguin recaure sobre el seu
autor.

TÍTOL I
ACTUACIONS RELATIVES A LES

DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES CONDUCTES
ADDICTIVES

Capítol I
La prevenció mitjançant la reducció de la demanda

Article 7
Mesures preventives des de l'Administració

La prevenció serà l'eix central i prioritari de l'actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears en matèria de
drogues i conductes addictives, en el marc de la promoció de la
salut.

Article 8
Objectius generals

Dins el marc de les seves competències, l’administració
pública fomentarà, desenvoluparà, promourà, donarà suport,
coordinarà, controlarà i avaluarà tota classe de programes i
actuacions que tenguin per objectius:

a) Millorar el coneixement dels problemes relacionats amb el
consum de drogues i les conductes addictives.

b) Donar informació contrastada a la població general sobre les
substàncies i les conductes que poden generar dependència,
els seus efectes i les conseqüències derivades del seu ús o
abús.

c) Intervenir sobre els factors de risc o de protecció, tant
psicològics i conductuals, com familiars, socials i ambientals
que incideixen en l'aparició del problema.

d) Retardar l'edat d'inici del consum de drogues i altres
conductes addictives.

e) Disminuir la presència, promoció i la venda de drogues a la
nostra comunitat així com  els riscs i les conseqüències del
consum de drogues i altres conductes addictives, amb especial
atenció en aquells consums que tenguin repercussions més
greus per a la salut i per al benestar social.

f) Educar per a la salut i augmentar les alternatives i
oportunitats per adoptar tipus de vida més saludables.

g) Modificar les actituds i els comportaments de la població en
general respecte a les drogodependències i altres conductes
addictives, i generar una consciència social solidària i
participativa.

h) Donar suport  a les organitzacions socials de consumidors
per tal d'implicar-los també en aquest àmbit.

i) Formar professionals en aquesta matèria.
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Article 9
Criteris d'actuació 

1. Les actuacions desenvolupades en matèria de prevenció de
les drogodependències i altres addiccions per les
administracions públiques de les Illes Balears, en colAlaboració
amb les entitats privades i institucions, hauran d'estar
emmarcades dins un àmbit general de promoció i educació per
a la salut.

2. S'afavoriran aquelles actuacions encaminades a la protecció
de la població enfront de les drogues i altres addicions,
mitjançant la promoció de pautes d’acció alternatives i la
potenciació de la sensibilitat social sobre el fenomen de les
drogodependències conjuntament amb el foment de la
responsabilitat individual sobre la pròpia salut i la de la
comunitat.

3. Els programes preventius es dirigiran preferentment a sectors
concrets de la població i combinaran el seu caràcter educatiu
orientat a la modificació d'actituds i hàbits, amb la promoció de
comportaments incompatibles amb el consum. Aquests
programes hauran de ser sistemàtics en les seves actuacions,
permanents en el temps i susceptibles de ser avaluats.

4. Les administracions públiques, cada una en l’àmbit de les
seves competències, procuraran un desenvolupament urbà
equilibrat, basat en els criteris de solidaritat, igualtat i
racionalitat, contribuint així a l’eliminació de focus de
marginació i a la regeneració del teixit urbà i social, com a factor
de superació de les condicions que incideixen en l’aparició de
les drogodependències i altres trastorns addictius.

Article 10
Informació

1. Les administracions públiques, en colAlaboració amb els
mitjans de comunicació social, promouran el desenvolupament
de campanyes informatives sobre els efectes de les drogues i
les altres addiccions amb la finalitat de modificat actituds i
hàbits negatius i afavorir l’adopció d’estils de vida saludables .
També promouran els intercanvis entre professionals de la
promoció de la salut i de la informació per tal de millorar la
informació general sobre les drogues i conductes addictives en
els mitjans de comunicació.

2. La conselleria competent en matèria sanitària facilitarà
informació actualitzada i apropiada als usuaris i professionals
sanitaris, de serveis socials, d’educació i del medi laboral, sobre
aquelles substàncies que poden produir dependència. 

Article 11
Promoció i educació per a la salut

1. La conselleria competent en matèria d’educació, en
colAlaboració amb la competent en matèria sanitària, es
responsabilitzarà de la introducció de l'educació per a la salut
a tots els centres docents no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Els programes d'educació per a la salut a què es refereix
l'apartat anterior hauran d'incloure continguts específics sobre

la prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns
addictius adequats al cicle escolar en què es despleguen.

3. La prevenció de les drogodependències i altres trastorns
addictius a l'àmbit escolar contemplarà actuacions dirigides a
tota la comunitat educativa a través de l'educació per a la salut
com a matèria transversal. Les activitats estaran integrades en
les activitats escolars dels centres, i dirigides pel professorat,
en el marc del projecte de centre. El professorat haurà de
disposar de professionals de la prevenció com a suport de la
seva tasca, i de materials preventius adequats que permetin
abordar tant els factors de risc com els protectors del consum
de drogues.

4. La conselleria competent en matèria sanitària colAlaborarà amb
les altres àrees de l'administració per tal de poder integrar
l'educació per a la salut i la prevenció de les
drogodependències en els àmbits educatius no acadèmics, i de
manera específica en els àmbits juvenils i de lleure.

5. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb la
Universitat de les Illes Balears, adoptarà les mesures oportunes
per a la incorporació, en els programes d'estudis universitaris,
de l'educació per a la salut i de tots els continguts necessaris
per a l'augment i la millora de la formació adequada
d 'universi tar is  en els  diferents  aspectes  de les
drogodependències i altres trastorns addictius i per a la
formació d'especialistes en aquesta matèria que els capaciti per
a l'exercici de la professió.

Article 12
Prevenció dins l` àmbit comunitari

1. El Govern de les Illes Balears impulsarà una política global
preventiva que, mitjançant actuacions coordinades de la
comunitat i les administracions públiques, incideixin sobre tots
els factors  afavoridors del consum de drogues i del
desenvolupament d'altres trastorns addictius en la societat.

2. Els programes de prevenció comunitària:

a) Desenvoluparan intervencions per promoure la mobilització,
la implicació i la participació de les institucions i organitzacions
de la pròpia comunitat.

b) També contemplaran actuacions coordinades entre els
serveis sanitaris i socials, les associacions de pares i mares i
altres entitats socials, dirigides a fomentar les habilitats
educatives, a incrementar la competència dels pares i les mares,
i a promoure la implicació de la família en les activitats escolars
i comunitàries.

c) Potenciaran la millora de les habilitats personals i de
convivència juntament amb una política global d’alternatives,
tot  impulsant alternatives de formació professional, ocupació,
serveis socioculturals i activitats d’oci i temps lliure.

Aquests programes requereixen la capacitació de mediadors
socials i de suport  de professionals de la prevenció que
orientin les actuacions.

3. Pel que fa a la prevenció a l’àmbit comunitari, es consideren
prioritaris:
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a) La prevenció dirigida a la població infantil i juvenil, sobretot
a aquells colAlectius que per les seves característiques
personals o per les condicions del seu entorn, estiguin
exposats a factors de risc. En les actuacions preventives
dirigides a infants i joves, no podran intervenir com a
mediadors les persones que hagin tengut problemes de
drogodependències o d’altres conductes addictives quan la
seva  intervenció estigui motivada per aquesta condició o
tengui com a objectiu explicar la seva experiència.

b) El treball amb les famílies multiproblemàtiques, i amb els
pares i mares d’infants i joves identificats com a d’alt risc, de
manera coordinada entre els serveis socials i l’àmbit educatiu.

4. Els plans municipals d’actuacions sobre drogodependències
contemplaran els programes de prevenció dins l’àmbit
comunitari que s’hagin de desenvolupar en el municipi, en
coordinació i de conformitat amb els criteris i directrius del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.

5. Les institucions responsables de les polítiques juvenils
promouran la formació i la capacitació específica en matèria de
prevenció dels animadors socioculturals, monitors de temps
lliure, educació a través d’iguals i altres mediadors socials en
l’àmbit de la joventut.

Article 13
Salut i vida recreativa

1. L’administració pública, amb la colAlaboració de les
organitzacions empresarials del sector, promourà mesures i
actuacions per protegir la salut dels usuaris dels establiments,
locals i instalAlacions destinades a espectacles i activitats
recreatives.

2. A més de la revisió i millora de les condicions de seguretat i
higiene exigibles per a la llicència d’obertura d’aquesta classe
d’establiments, l’administració i les empreses procuraran
conjuntament:

a) La formació del personal per donar respostes ràpides i
efectives davant els problemes que pugui ocasionar l’abús de
begudes alcohòliques i drogues.

b) L’aplicació de mesures concretes de prevenció i reducció de
riscs derivats de l’abús de begudes alcohòliques i drogues.

Article 14
Actuacions a l’àmbit familiar, escolar i juvenil

Les intervencions, programes i materials destinats a la
prevenció de l’abús de les drogodependències i altres
addiccions a l'àmbit familiar, escolar i juvenil hauran d'esser
autoritzats i acreditats per la conselleria competent en matèria
sanitària.

Article 15
Requisits mínims dels programes de prevenció

Els criteris per a l'homologació, autorització i acreditació
dels programes de prevenció es determinaran per ordre dels
titulars de les conselleries competents, segons l’àmbit

d’actuació, a proposta del coordinador sobre drogues de les
Illes Balears. En qualsevol cas, s'hauran d'adaptar als següents
requisits mínims:

1. Les actuacions preventives contemplaran un ventall ample de
mesures educatives, integradores, de reducció de danys i de
control, sobretot de les drogues institucionalitzades.

2. En el disseny de les actuacions s’ha de procurar la
participació de tots els nivells de l'administració, segons el seu
àmbit competencial, i la participació social.

3. Els programes preventius que es duguin a terme han de
seguir els següents criteris metodològics:
a) Han de partir de l’anàlisi local del problema.
b) Les accions han d’estar orientades a la reducció dels factors
de risc o al foment dels factors de protecció.
c) Les actuacions han d’estar coordinades i han de ser
continuades, amb objectius a curt, mig i llarg termini.
d) Les intervencions s’han de destinar a colAlectius o grups
definits de població, han de tenir en compte les necessitats
concretes dels seus destinataris i s’han de programar per a un
temps determinat.
e) Han de comptar amb un sistema d’avaluació contínua i final,
tant de la implementació com de l’impacte o dels resultats, per
tal de poder revisar i millorar els programes.

4. No tendran la consideració de programes de prevenció, i no
es podran autoritzar, les actuacions aïllades ni les que en el seu
disseny no contemplin els criteris metodològics mínims
assenyalats a l’apartat anterior.

Capítol II
La prevenció mitjançant la reducció de l’oferta i mesures de

control

Secció 1a
Limitacions a la promoció i publicitat  de begudes

alcohòliques i tabac

Article 16
De les condicions de la publicitat 

Sense perjudici del que estableix la legislació estatal de
publicitat, la promoció i publicitat, tant directa com indirecta de
begudes alcohòliques i tabac haurà de respectar, en qualsevol
cas, les següents limitacions:
a) La publicitat exterior de begudes alcohòliques i tabac no
podrà ser visible des dels centres educatius, sanitaris, de
serveis socials i esportius, ni estar a menys de cent metres dels
seus accessos. S’entén per publicitat exterior aquella capaç
d’atreure mitjançant imatge o só l’atenció de les persones que
es trobin a les vies i zones públiques. Queden excloses
d’aquesta prohibició els senyals indicatius propis dels punts
de producció i venda legalment autoritzats que, no obstant,
estaran sotmesos a les altres prohibicions i limitacions
establertes reglamentàriament.
b) No està permès que els missatges publicitaris de begudes
alcohòliques i tabac s'associïn a una millora del rendiment físic
o psíquic, a l’èxit social ni a efectes terapèutics. La publicitat de
les begudes alcohòliques tampoc no podrà associar el seu
consum a la conducció de vehicles o al maneig d'armes, ni
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podrà subratllar com a qualitat positiva de les begudes el seu
alt contingut alcohòlic. Així mateix queda prohibit oferir una
imatge negativa de l'abstinència o de la sobrietat.

c) Els missatges publicitaris de begudes alcohòliques i tabac no
podran suggerir que el consum pot contribuir a l’èxit sexual o
laboral, a incrementar l’atractiu sexual o a superar problemes
d’inadaptació social, d’ansietat o conflictes interns.

d) Tot l'establert en els apartats anteriors s'estén a la publicitat
directa o indirecta, fins i tot  inclou la d'objectes o productes
que per la seva denominació, grafisme, manera o lloc de
presentació o qualsevol altra causa pugui representar una
publicitat encoberta de begudes alcohòliques o de tabac.

e) Les administracions radicades a les Illes Balears no utilitzaran
com a suport  informatiu o publicitari objectes relacionats amb
el tabac i les begudes alcohòliques.

f) El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
competent en matèria sanitària, ha de promoure la formalització
d'acords amb empreses fabricants i distribuïdores de begudes
alcohòliques, tabac i jocs d’atzar, destinats a l’autolimitació de
la publicitat d'aquestes substàncies i productes.

Article 17
Limitacions a la  publicitat en els mitjans de comunicació

1. Els diaris, revistes i altres publicacions impreses, els mitjans
de registre i reproducció gràfica o de so, així com les
publicacions i informacions difoses per internet, pàgines web
o qualsevol altre mitjà electrònic, editats a les Illes Balears,
estaran sotmesos a les limitacions següents:

a) Quan estiguin dirigits a menors de 18 anys, no podran
incloure publicitat de begudes alcohòliques i tabac en aquests
mitjans.
b) A la resta de casos, la publicitat de begudes alcohòliques i
tabac no podrà aparèixer a portades, pàgines o seccions
d’esports, en els espais dirigits a menors de 18 anys i a les
pàgines o seccions dedicades a passatemps.

2. La publicitat de begudes alcohòliques i tabac en els mitjans
televisius i radiofònics s’ha de regir per la normativa estatal.

Article 18
Prohibicions

Es prohibeix expressament la publicitat directa o indirecta de
begudes alcohòliques i tabac:
a) Adreçada als menors de 18 anys.
b) En els centres i dependències de les administracions
públiques a les Illes Balears.
c) En els centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i de serveis
socials.
d) En els centres d'ensenyament públics i privats.
e) En les sales de cinema i espectacles públics destinats a
menors de 18 anys.
f) En els mitjans de transport  públic i en les sales d'espera
d'aquests transports.
g) En tots els llocs en què n'estigui prohibida la venda i
consum, establerts en aquesta llei.

h) En aquells centres i llocs i espais en què es determini
reglamentàriament.

Article 19
Limitacions a la promoció

1. Les activitats de promoció de begudes alcohòliques i tabac
a les fires, exposicions, mostres i activitats semblants, es
realitzaran en espais diferenciats quan tenguin lloc dins altres
manifestacions públiques.
En aquestes activitats no estaran permesos ni l'oferiment ni la
degustació gratuïta a menors de 18 anys. Tampoc no estarà
permès l'accés als espais diferenciats als menors de 18 anys si
no van acompanyats per majors d'edat.

2. No podrà realitzar-se el patrocini o finançament d'activitats
esportives ni culturals, que vagin dirigides a menors de 18
anys, per part de persones físiques o jurídiques l'activitat
principal de les quals sigui la fabricació, venda, promoció o
distribució de begudes alcohòliques o tabac, si això comporta
la publicitat del patrocini, difusió de marques, símbols o
imatges relacionades amb les begudes alcohòliques o tabac.

3. Estarà prohibida la promoció de begudes alcohòliques i tabac
mitjançant la distribució d'informació a les bústies, correu,
telèfon i, en general, a través de qualsevol missatge que s'enviï
a un domicili, llevat que vagi dirigit nominalment a majors de 18
anys.

4. Estarà prohibida la promoció de begudes alcohòliques i tabac
mitjançant la difusió a menors d'edat, per qualsevol mitjà de
prospectes, cartells, invitacions i cap classe d'objecte en el qual
s'esmentin begudes alcohòliques, les seves marques o les
seves empreses productores o els establiments en què se'n
consumeixi.

5. Queda prohibida la promoció de begudes alcohòliques en els
establiments i locals de subministrament que suposin una
incitació directa a un major consum, mitjançant ofertes
promocionals, premis, sorteigs, concursos, festes o rebaixes
dels preus estipulats segons tarifes autoritzades.

6. En les visites als centres de producció, elaboració i
distribució de begudes alcohòliques i tabac, no podran
oferir-se degustacions als menors d'edat.

Secció 2a
Limitacions a la venda i consum de begudes alcohòliques i

tabac

Article 20
De les limitacions de la venda i consum de begudes
alcohòliques

1. No es permet la venda ni el subministrament de begudes
alcohòliques als menors de 18 anys en el territori de les Illes
Balears.

2. La venda o subministrament de begudes alcohòliques a
través de màquines automàtiques només es podrà realitzar en
establiments tancats. A la superfície frontal de la màquina haurà
de constar la prohibició del seu ús a menors de devuit anys. El
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titular de l’establiment on estiguin situades les màquines
expenedores serà el responsable del compliment d’aquesta
prohibició.

3. A tots els establiments, instalAlacions o llocs en què es
venguin o subministrin begudes alcohòliques hauran de
colAlocar-se de manera visible per al públic en la secció de
begudes alcohòliques i en les zones de caixa, cartells que
adverteixin de les prohibicions establertes en l'apartat 1
d'aquest article.

4. No es permet la venda i subministrament de begudes
alcohòliques en els següents llocs:
a) Centres educatius.
b) Centres de menors.
c) Transports públics.
d) Establiments comercials annexos a benzineres i àrees de
descans o serveis d'autovies, carreteres i autopistes.
e) Establiments comercials no dedicats específicament a
aquesta venda que estiguin oberts les 24 hores.
f) Establiments o sales recreatives de tipus “A” o els autorit zats
exclusivament per a l'explotació de màquines recreatives sense
premi.

5. Es prohibeix el subministrament i venda de begudes
alcohòliques a la via pública, tret de les festes locals
autoritzades o dels llocs on estigui degudament autoritzat per
l’autoritat municipal.

6. En la mateixa línia, tampoc no es permet la venda, el
subministrament ni el consum de begudes alcohòliques, llevat
dels espais o en les dates que autoritzi l’autoritat competent en
els següents llocs:
a) Centres i dependències de les administracions radicades a les
Illes Balears, tret dels casos autoritzats.
b) Centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials.
c) InstalAlacions esportives.
d) Centres de treball.

7. En atenció a raons d’interès públic i convivència, higiene i
seguretat pública, o protecció del patrimoni urbà, els
ajuntaments també podran prohibir el consum a les vies i espais
públics dins els horaris que determinin.

8. Per contribuir a la reducció de l'abús de begudes
alcohòliques, les corporacions locals podran establir, no sols
els criteris que regulin la localitz ació, distància i característiques
que han de tenir els establiments de subministrament i venda
d'aquesta classe de begudes, sinó també les autoritzacions
expresses, mitjançant ordenança municipal, pel consum de
begudes alcohòliques en vies o espais públics.

9. En atenció a les especials característiques de les Illes Balears
com a comunitat turística, es prohibeix la venda de begudes
alcohòliques als supermercats, licoreries i altres establiments
turístics exclosos de l’horari general, els dies i hores que fixi
l’autoritat municipal, per raons de seguretat pública.

10. Les persones que amb l'exercici de la seva activitat laboral
p uguin causar qualque dany contra la vida o la integritat física
de les persones, els funcionaris dels cossos de seguretat,  de
policia i de protecció, i els conductors de vehicles destinats al

transport  de passatgers o de productes perillosos, no podran
consumir begudes alcohòliques, drogues i psicòtrops mentre
siguin de servei o en disposició de prestar-ne.

Article 21
Accés de menors a locals

1. Queda prohibida l'entrada dels menors de 18 anys a
discoteques, sales de festa i establiment s semblants, en els
quals es vengui o es faciliti el consum de begudes
alcohòliques.

2. Aquests establiments podran organitzar sessions especials
per a menors. Aquestes sessions hauran de tenir horaris i
senyalització diferenciada, i no podran tenir continuïtat horària
amb la venda de begudes alcohòliques. Durant aquests
períodes es retirarà l'exhibició i la publicitat de begudes
alcohòliques i tabac.

3. Tampoc no està permesa l'entrada dels menors de 18 anys a
les sales de joc de tipus "B", sales de bingo, casinos i locals
autoritzats per a la instalAlació de màquines de tipus "C".

4. Tots aquests establiments i locals hauran de tenir
obligatòriament senyalitzada aquesta prohibició a l'entrada. A
més, hauran de comptar amb un servei de recepció que impedirà
l'entrada dels menors de 18 anys i podrà exigir la identificació
dels usuaris que hi acudeixin.

Article 22
De les limitacions de la venda i consum de tabac

1. Queda prohibida la venda i subministrament de tabac, dels
productes que l'imitin o afavoreixin l'hàbit de fumar i siguin
nocius per a la salut, als menors de 18 anys en el territori de les
Illes Balears.

2. La venda de tabac a través de màquines automàtiques només
es podrà fer en establiments tancat s. A la superfície frontal de
la màquina hi haurà de constar de manera visible, la prohibició
del seu ús a menors de devuit anys i que el tabac és nociu per
a la salut. El titular de l’establiment on estiguin situades les
màquines expenedores serà el responsable del compliment
d’aquesta prohibició.

3. No es permet la venda ni subministrament de tabac a:
a) Centres i dependències de l’Administració de la comunitat
autònoma.
b) Centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials.
c) Centres educatius.
d) Centres o instalAlacions esportives.
e) Establiments o salons recreatius de tipus “A” o els
autoritzats exclusivament per a l'explotació de màquines
recreatives sense premi.
f) Transports públics.
g) Centres de menors.

4. Tenen la consideració d’espais lliures de fum, i per tant no es
podrà fumar en els llocs següents:
a) Totes les dependències de les administracions públiques,
llevat d’aquelles que es troben a l’aire lliure.
b) Centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials.
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c) Centres d'ensenyament.
d) Centres infantils i juvenils d'esplai i oci.
e) Centres comercials i oficines d’entitats financeres, excepte en
les zones reservades no destinades a la venda o a l’atenció al
públic.
f) Locals on s'elaborin, manipulin, o venguin aliments.
S’exceptuen d’aquesta prohibició els locals destinats
principalment al consum dels aliments, en els espais
expressament reservats per a fumadors. Es prohibeix fumar als
manipuladors d'aliments durant el seu servei.
g) Sales de cinema, teatre i altres espectacles públics en locals
tancats.
h) InstalAlacions esportives cobertes.
i) Vehicles i mitjans de transport  colAlectiu o d’ús públic,
especialment els destinats al transport  escolar, i tots els que
transportin menors de 18 anys o persones malaltes.
j) Ascensors i elevadors.
k) Llocs de feina en locals tancats i llocs on hi hagi major risc
per a la salut del treballador per combinar la nocivitat del tabac
amb el perjudici ocasionat pel contaminant industrial.
l) Sales i locals d'ús públic general, de lectura, de conferències
i d’exposicions, com ara museus i biblioteques.
m) Tots aquells que determini reglamentàriament el Govern.

5. A tots els establiments i vehicles on es prohibeix fumar, es
colAlocarà a llocs visibles la senyalització de prohibició de
fumar, a la qual constarà expressament l'advertència que fumar
perjudica greument la salut de les persones fumadores actives
i passives. La prohibició de fumar també estarà impresa en els
bitllets dels mitjans de transport.

6. Les empreses titulars dels establiments, vehicles i mitjans de
transport descrits a l’apartat 4 d’aquest article seran
responsables de l’exacte compliment d’aquestes prohibicions
i obligacions.

7. Els responsables dels centres, locals i establiments descrits
a l’apartat 4 d’aquest article on es prohibeix fumar, podran
habilitar zones destinades a fumadors, separades de manera
efectiva de les d'ús general.

Article 23
Dret preferent

En cas de conflicte, i en atenció a la promoció i defensa de
la salut, el dret de les persones no fumadores, en les
circumstàncies en què puguin veure’s afectades pel consum de
tabac, preval sobre el dret a fumar.

Article 24
Tabaquisme

1. La Conselleria competent en matèria sanitària elaborarà un pla
de lluita contra el tabaquisme que contemplarà mesures
preventives contra l’hàbit de fumar en tots els àmbits, promourà
la informació i l'assistència de les persones que presentin
afeccions psíquiques i físiques per dependència al tabac, i
fomentarà programes i actuacions per abandonar el seu hàbit.

2. A més de les mesures i limitacions contemplades en aquesta
llei, la Conselleria competent en matèria sanitària podrà
proposar la determinació d’altres espais sense fum i les mesures

complementàries que siguin necessàries per preservar la salut
dels no fumadors.

Secció 3a
Intervenció administrativa sobre drogues no acceptades

socialment i altres addiccions

Article 25
Control de la prescripció i de la dispensació

1. La Conselleria competent en matèria sanitària ha de controlar
la prescripció i la dispensació de substàncies estupefaents i
psicòtrops dins del marc de la legislació vigent, així com la
venda de productes naturals amb efectes psicòtrops.

2. S’autoritza la prescripció de substàncies estupefaents i
psicòtrops quan estigui justificada, de manera objectiva, la seva
finalitat terapèutica.

3. La dispensació de fàrmacs estupefaent s i psicòtrops ha de
requerir, en tot  cas, la prescripció del facultatiu metge i s’ha de
sotmetre al control i la inspecció de les autoritats sanitàries.

Article 26
Control de substàncies químiques

1. L’Administració, en el marc de les seves competències,
regularà normativament les condicions i presentació per a la
venda de substàncies i productes comercials que puguin
produir efectes nocius per a la salut i crear dependència, amb la
finalitat d'evitar el seu ús com a drogues.

2. Els productes que contenen aquestes substàncies no es
podran presentar de manera que pel seu color, forma, grafisme
o altres circumstàncies puguin atraure especialment l’atenció
dels menors.

Article 27
Inhalants i coles

1. Es prohibeix la venda a menors de 18 anys de coles i altres
productes químics que puguin produir efectes nocius per a la
salut i creïn dependència o produeixin efectes no desitjables,
així com els anomenats a l'article 2 de la present llei.

2. La Conselleria competent en matèria sanitària determinarà
reglamentàriament la relació de productes a què es refereix
aquest article.

Article 28
Substàncies d'abús a l'esport

1. Es prohibeix la prescripció i dispensació de fàrmacs a les
pràctiques esportives que augmentin, de manera artificial, la
capacitat física i que produeixin danys a la salut, i s’exceptuen
aquells casos justificats de necessitat terapèutica.

2. El Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències, adoptarà les mesures apropiades per eliminar l'ús
de les substàncies prohibides pels organismes esportius
nacionals i internacionals.
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3. El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures escaients
per al control i la inspecció de la distribució i venda de les
substàncies que es puguin desviar per al seu ús ilAlícit per
millorar-ne el rendiment esportiu.

Article 29
El joc patològic

1. El joc patològic, com a trastorn addictiu, mereixerà un interès
especial per part dels sistemes educatiu, sanitari i social.

2. El Govern de les Illes Balears promourà la sensibilització i la
informació a tots els colAlectius sobre el potencial addictiu dels
jocs d'atzar, i fomentarà l'assistència i el suport psicològic i
social de les persones afectades.

3. El Govern de les Illes Balears regularà la publicitat del joc,
tant en l’interior com en l’exterior dels locals i en els mitjans de
comunicació. Està prohibida qualsevol classe de publicitat, i a
qualsevol classe de mitjà, que pugui incitar o estimular la
pràctica del joc.

4. En qualsevol cas, per tal de prevenir els trastorns derivats del
joc patològic:

a) No podran entrar a les sales de joc, casinos i bingos, ni
participar en els jocs i apostes, ni usar màquines amb premi
programat i d’atzar, els menors de 18 anys i les persones que
presentin símptomes d’embriaguesa o d’intoxicació per drogues
o altres símptomes de disminució de la seva capacitat volitiva.
b) En el frontal de les màquines amb premi programat i d'atzar,
s'ha de fer constar de manera visible, la indicació següent:
“L’ús d’aquesta màquina pot crear addicció al joc i està prohibit
per als menors de 18 anys”. El titular de l'establiment on
estiguin instalAlades aquestes màquines serà el responsable del
compliment d'aquesta prohibició.
c) Els titulars de casinos, bingos i sales de joc, els operadors
d'aquestes màquines, i els titulars dels establiments on estiguin
instalAlades, podran prohibir l'ús o l'accés a les màquines, i la
participació en els jocs i apostes de les persones sobre les
quals tenguin sospites raonables de dependència patològica.
A més tenen absolutament prohibit:

- Concedir crèdit o avançar quantitats en metàlAlic a compte
als jugadors.

- Concedir bonificacions o jugades gratuïtes als usuaris.

5. El Govern de les Illes Balears crearà reglamentàriament un
registre de persones que tenen l’accés prohibit als locals de joc
que inclourà com a mínim:
a) Les persones que ho solAlicitin per elles mateixes o a través
dels seus representants legals.
b) Les persones que pateixen una addicció patològica al joc, a
petició dels seus familiars amb dependència econòmica directa
justificada documentalment.

Capítol III
L'assistència als drogodependents i a les persones amb

altres addiccions

Article 30
Principis bàsics

A les Illes Balears, el model d'assistència de
drogodependències i altres trastorns addictius, s’adaptarà als
principis bàsics següents:

1. L'oferta terapèutica haurà de ser accessible i diversificada,
professionalitzada i de caràcter interdisciplinar. Aquesta oferta
es farà a partir dels serveis sanitaris i socials establerts, amb el
suport  dels recursos específics que calguin. Es basarà en
programes assistencials individualitzats i amb flexibilitat
d'objectius terapèutics.

2. L'assistència es prestarà preferentment integrada en el medi
més proper a l'hàbitat de la persona i del seu entorn
sociofamiliar, amb una ordenació territorial que garanteixi la
cobertura assistencial a tota la població de la comunitat
autònoma.

3. Les administracions públiques garantiran l'assistència
sanitària i psicosocial de les persones amb problemes
d'addicció i a les seves famílies, en condicions d'equitat amb
altres malalties, per assegurar la qualitat i l'eficiència dels
diferents serveis i programes integrats en la xarxa pública
assistencial integrada en el sistema sanitari i de serveis socials.

4. Les administracions competents en aquesta matèria
procuraran una provisió de recursos adequada a les necessitats
d’assistència i  la seva integració, coordinació orgànica i
funcional.  Les administracions competents podran
complementar l’oferta pública a través de convenis i contractes
amb els recursos privats degudament acreditats.

5. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, vetllaran per:

a) Estimular la demanda assistencial i el contacte de les
persones amb problemes de dependència amb els dispositius
assistencials del sistema, tot  garantint-ne el lliure accés i la
gratuïtat de les prestacions.
b) Implantar una oferta diversificada de programes adequats a
la varietat de necessitats i demandes de les persones que
pateixen problemes per dependència a l’alcohol, tabac i altres
drogues.
c) Impulsar els programes d'inserció social com a objectiu del
procés d’assistència, a través de la coordinació i treball conjunt
dels serveis assistencials i de reinserció social.
d) Donar assistència i suport a les famílies afectades. 
e) Millorar els nivells de salut i de qualitat de vida de les
persones drogodependents i d’altres conductes addictives.
f) Potenciar una cultura social afavoridora de la solidaritat i la
colAlaboració de la comunitat en l'assistència i integració social
i que inclogui un rebuig del consum de drogues o una decisió
responsable envers l’ús, juntament amb el respecte de les
persones dependents.
g) Conèixer l'evolució dels productes, de les formes de consum
i de les característiques dels consumidors per tal de poder
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anticipar-se a les necessitats i adaptar els programes i serveis
a les noves demandes emergents.

Article 31
Protecció dels menors

1. Les administracions públiques vetllaran per la protecció dels
menors, i de manera específica, en els casos d’indefensió,
maltractaments o violència produïts per la vinculació parental
o tutorial del menor amb persones amb problemes de
dependències, tant a substàncies com a altres tipus
d’addiccions.
D’acord amb aquest principi, els centres i serveis que formen
part  de la xarxa d’atenció a drogodependències tenen
l’obligació de notificar als serveis de protecció de menors
qualsevol situació d’indefensió, maltractaments o violència que
els afecti i que puguin conèixer en el curs d’un tractament.
Ambdós serveis treballaran conjuntament per resoldre aquestes
situacions. En qualsevol cas, davant un possible conflicte
d’interessos preval l’interès del menor.

2. Els establiments sanitaris i les administracions competents en
matèria de protecció de menors han d’establir mecanismes de
protecció reforçada de la informació relativa a aquells casos
d’intoxicació etílica o de qualsevol tipus de drogues  de menors
de 18 anys.

Secció 1a
Centres, serveis i programes d’assistència

Article 32
Centres i serveis d’assistència

1. El sistema d'assistència i integració social del
drogodependent o de la persona amb altra addicció es
configura com una estructura assistencial de titularitat pública
diversificada. En aquesta estructura hi participen
coordinadament tots els centres i serveis generals,
especialitzats i específics del sistema de salut i del sistema de
serveis socials, completats si fos necessari amb els recursos
privats d’iniciativa social degudament acreditats.

2. Es potenciarà la coordinació d’aquests centres i serveis
d’atenció als drogodependents i altres conductes addictives
amb els recursos d’atenció a la sida, la salut mental i els
recursos sociosanitaris.

3. Els centres i serveis d'atenció a les drogodependències i
altres addiccions estaran sotmesos a un règim d'autorització i
acreditació prèvia d’acord amb la normativa vigent. Els centres
i serveis també estaran subjectes a les mesures d'inspecció,
control i informació estadística, sanitària i altres que estableixi
la legislació vigent.

4. La conselleria competent en matèria sanitària establirà una
història clínica unificada per a tots els centres i serveis
d’assistència i reinserció, que reculli la informació mínima
necessària per tal que, tot  respectant-ne els requisits de
confidencialitat dels usuaris, faciliti la coordinació entre centres
i serveis, el processos de derivació i respongui a les necessitats
del sistema d’informació sobre drogodependències i altres
conductes addictives.

5. Segons les característiques de la dependència, el tractament
podrà realitzar-se amb caràcter ambulatori o en règim d'ingrés
tant hospitalari com a  altres centres de tipus sociosanitari o
específics d’atenció a drogodependències.

6. Els hospitals que es determinin reglamentàriament, del sector
públic o privats vinculats a traves de conveni o concert,
disposaran d'una unitat de desintoxicació de persones malaltes
alcohòliques i d'altres tipus de drogodependència. Per a la
designació d'aquests hospitals s'atendrà a criteris geogràfics,
de densitat de població i d'existència de nuclis de risc.

Article 33
Programes d’assistència

1. El Govern de les Illes Balears, fomentarà l'experimentació i
implantació de noves tècniques i programes terapèutics i
d'inserció que puguin contribuir a la millora de l'eficàcia i
l'eficiència dels serveis.

2. Es vetllarà per a l’existència de programes i serveis adequats
a les diferents tipologies de problemes i d’usuaris, a les
diverses etapes de motivació i distints nivells i objectius del
tractament, des de programes de reducció de riscs i de danys
fins a programes lliures de drogues. Els usuaris de tots aquests
programes i serveis tindran dret a rebre l’ass istència mèdica,
psicològica i social que necessitin.

3. El Govern fomentarà activitats d'educació sanitària,
assessorament i suport psicològic a persones amb
drogoaddiccions portadores del VIH o malaltes de la SIDA i als
seus familiars.

4. Es promouran programes de promoció de la salut orientats de
forma prioritària a colAlectius de risc i a les seves famílies.
Aquests programes inclouran activitats d’educació per a la
salut; vacunació, informació i profilaxi de l’hepatitis, tètanus,
tuberculosi  i altres malalties de gran impacte per a la salut
pública.

5. Es fomentarà la creació de programes específics adreçats a la
població drogodependent d'alta cronicitat i màxim risc sanitari.
Aquests programes inclouran l'accessibilitat al tractament amb
substitutius opiacis o altres fàrmacs que hagin demostrat
eficàcia clínica. Aquests usuaris podran accedir no tan sols a
la dispensació d’aquests  substitutius, sinó també a altres
recursos ass istencials per tal d’atendre les seves necessitats
mèdiques, psicològiques, educatives o socials.
6. La xarxa d’assistència a drogodependències incorporarà
programes específics d’atenció a altres conductes addictives,
com la ludopatia i altres dependències conductuals.

Secció 2a
La incorporació social

Article 34
Criteris d’actuació 

1. La incorporació social és un objectiu essencial del procés de
tractament dels drogodependents, que té com a finalitat la
incorporació de les persones afectades per problemes de
drogues a la vida social i a les xarxes normalitzades.



BOPIB núm. 171 -  31 de gener del 2003 4277

2. La incorporació social forma part indissoluble del procés
assistencial del drogodependent. Des del primer moment de
l'acollida del pacient, es treballarà amb l’objectiu de la inserció.

3. La incorporació social ha de ser integral. Per això, qualsevol
dels models d'intervenció que s'apliqui haurà de tenir com a
objectiu promoure la millora de la qualitat de vida i assolir
actituds i hàbits d'autonomia personal, autoestima i
responsabilitats.

4. La incorporació social és un procés flexible. Ha d’incloure
una gradació d’objectius en funció de les característiques i
circumstàncies de cada drogodependent, amb itineraris
personalitzats d’inserció.

5. El procés d’incorporació social haurà d’utilitzar principalment
els recursos normalitzats de la comunitat, a més de les
actuacions específiques que facin falta per resoldre determinats
dèficits, com a passa prèvia per a la utilització dels recursos
normalitzats.

Article 35
Els programes d’incorporació social

Les administracions públiques, d'acord amb els respectius
marcs competencials, vetllaran per a l'adequada reinserció
social de la persona drogodependent o amb altra addicció en el
seu entorn i per a l'assessorament i suport  psicològic i social
continuat dels seus familiars. De manera específica promouran:
a) Acords entre institucions i entitats per tal d’aconseguir una
atenció global a les necessitats de salut i d'integració dels
usuaris.
b) Programes destinats a cobrir les necessitats específiques
dels drogodependents.
c) La coordinació entre els programes assistencials i els
específics d’incorporació social, per tal d’assegurar un
abordatge integral i continuat.
d) El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears definirà les mesures i actuacions bàsiques que han de
tenir els programes i serveis d'integració social. En qualsevol
cas, aquests programes i serveis han d'actuar en els diversos
aspectes de la incorporació social. La integració sociolaboral
pel seu caràcter de condició necessària per a la normalització de
les persones afectades per problemes de drogues, tendrà una
consideració  prioritària.

Secció 3a
Nivells d’assistència

Article 36
Nivells assistencials

1. Tots els centres, serveis i programes que participen en
l’atenció a les drogodependències han de proposar objectius
individualitzats per a cada usuari i tendran com a prioritat evitar
el seu deteriorament biològic, psicològic i social, i afavorir la
seva integració social.

2. L'atenció a les drogodependències i altres addicions
s'estructura en tres nivells bàsics d'intervenció:

a) El primer nivell està format pels serveis d'atenció primària de
salut i de serveis socials, serveis d'urgència sanitària i

programes que es puguin desenvolupar per a la informació,
orientació, motivació, diagnòstic i detecció primerenca.

Els recursos d’aquest primer nivell tenen com a principals
funcions la detecció, captació, motivació i derivació dels
drogodependents als serveis especialitzats, i l’atenció de les
necessitats socials i de salut bàsiques dels drogodependents,
a més de la participació en els programes específics d’atenció
a les drogodependències que es puguin determinar per a una
millor eficàcia del sistema. Aquests serveis hauran d’estar
coordinats necessàriament amb els recursos del segon i tercer
nivell per tal de facilitar la incorporació social dels
drogodependents.
b) El segon nivell, específic per a drogodependències, estarà
format per equips ambulatoris interdisciplinaris, que tindran
com a funció específica el disseny i desenvolupament dels
plans terapèutics individualitzats. La seva oferta inclourà el
tractament de totes les dependències i incorporarà tots els
programes terapèutics que es puguin realitzar de manera
ambulatòria.

Els centres d’aquest nivell estaran distribuïts territorialment
de manera que faciliti la coordinació i cooperació amb la xarxa
sanitària general i la de serveis socials, els quals subministraran
als usuaris els serveis i les atencions generals i especialitzades
de la seva competència. Haurà de comptar amb els serveis, els
programes i els recursos complementaris que millor
contribueixin a l’eficàcia terapèutica.
c) El tercer nivell oferirà els programes i serveis necessaris per
a les persones que, per les característiques de la seva
dependència o les seves circumstàncies personals, requereixin
un tipus d’atenció o de serveis sanitaris i socials que no es
poden subministrar de manera ambulatòria. Aquests centres
estaran distribuïts de manera que puguin satisfer
equitativament la demanda que sorgeixi a tot el territori de les
Illes Balears.

3. Les funcions bàsiques de cada nivell, la tipologia i les
classes de centres i serveis que comprenen, els circuits
terapèutics i la jerarquització dels recursos, les condicions
d'accés i derivació de drogodependents i persones amb altres
addiccions, així com els nivells d'intervenció, seran els que
determini i desenvolupi el Pla d’actuacions sobre
drogodependències de les Illes Balears.

Capítol IV
Altres àmbits d’actuació

Article 37
Àmbit judicial i penitenciari

El Govern de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències:

1. Facilitarà els mitjans humans i materials per a la realització de
programes d'educació sanitària i d'atenció a reclusos i recluses
amb problemes de dependència i a les seves famílies, en
colAlaboració amb l'administració penitenciària. Impulsarà
programes d'assistència mèdica, jurídica, psicològica i social a
les persones drogodependents detingudes, en colAlaboració
amb l'Administració de justícia. També promourà programes
que facilitin la incorporació social i laboral de reclusos i
recluses drogodependents o amb altres addiccions en acabar
la seva condemna.
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2. Proporcionarà, a través de recursos públics o privats
acreditats, alternatives per a les demandes de compliment de
mesures de seguretat, remissió condicionada de pena o
compliment de pena en un centre terapèutic formulades per
l'Administració de justícia.

3. Facilitarà l'adequada informació i suport als familiars sobre els
aspectes jurídics que afectin a les persones que pateixin
problemes derivats de la seva drogodependència o altre
trastorn addictiu.
4. A l’àmbit de la justícia juvenil desenvoluparà programes
d’educació per a la salut i de tractament terapèutic per als
menors amb problemes de dependència.

Article 38
Àmbit laboral

1. Les actuacions en matèria de drogodependències i altres
addiccions que es despleguin a l'àmbit laboral es consideraran
com a un factor que millora la salut pública i la qualitat de vida
dels treballadors i treballadores que, al mateix temps, incrementa
la productivitat de les empreses i la qualitat dels productes.

2. El Govern de les Illes Balears impulsarà la realització de
programes de prevenció i assistència de drogodependències i
altres addicions, i implantarà programes de detecció precoç
mitjançant els serveis sanitaris normalitzats de les empreses. En
el disseny, execució, avaluació d'aquests programes, caldrà que
hi participin de manera obligatòria els sindicats, les
organitzacions empresarials, els serveis de prevenció i també
els consells de salut laboral en les empreses i institucions.

3. La Conselleria competent en matèria de Treball potenciarà els
acords entre organitzacions empresarials i sindicats encaminats:

a) A la modulació de les potestats disciplinàries que reconeix la
legislació laboral en els casos derivats de l'abús de les drogues,
quan  la persona afectada es posi en tractament.
b) A la reserva dels llocs de treball dels treballadors i
treballadores drogodependents durant el seu procés de
tractament.

4. El Govern de les Illes Balears, a través del procediment que
s’estableixi reglamentàriament, podrà declarar empreses
saludables i solidàries a les quals destaquin per la protecció de
la salut dels treballadors i per la seva colAlaboració en el procés
de reinserció laboral dels drogodependents. També, pel mateix
procediment, podrà establir les mesures i incentius que
estimulin la participació empresarial.

Capítol V
De la recerca, la formació i l’avaluació

Article 39
Recerca

1. El Govern de les Illes Balears, a través de l’Observatori de
drogues i altres addiccions que es preveu a l’article 42,
promourà:

a) Enquestes periòdiques i estudis epidemiològics, sanitaris,
econòmics i socials per conèixer la incidència, la prevalença i la

problemàtica de les drogodependències i altres addiccions a la
nostra comunitat.
b) Línies de recerca, bàsica i aplicada, en l’àmbit de la
prevenció, l’assistència i la formació en matèria de
drogodependències i altres addiccions.
c) Un servei de documentació sobre drogodependències i altres
addiccions obert a totes les entitats i professionals dedicats a
l’estudi, la recerca i l’atenció en aquesta àrea.
d) Una xarxa d’activitats, d’intercanvi i de difusió de la bona
pràctica en matèria de prevenció, assistència i incorporació
social.

2. Per a la realització de les actuacions previstes a l’apartat
anterior, l’òrgan competent podrà formalitzar acords i convenis
de colAlaboració amb altres administracions i entitats.

Article 40
Formació

1. El Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb les
administracions locals, la Universitat de les Illes Balears, els
colAlegis i les associacions professionals i científiques, els
sindicats i les organitzacions empresarials, determinarà accions
formatives interdisciplinàries dels colAlectius relacionats amb la
prevenció, l'assistència i la incorporació social de les persones
drogodependents o amb altres trastorns addictius.

2. Seran sector preferents per a la formació:

a) Professionals d'atenció primària de salut.
b) Professorat i pares i mares d'alumnes d'ensenyament primari
i secundari.
c) Professionals de les oficines de farmàcia.
d) Professionals de l’àmbit hospitalari, dels serveis d'urgència
i dels serveis directament relacionats amb la població
drogodependent.
e) Membres de les associacions d'ajuda i autoajuda.
f) Professionals de centres i programes específics d'atenció a
drogodependents.
g) Professionals dels serveis socials.
h) Professionals dels centres de menors en conflicte social i de
justícia juvenil.
i) Representants d'associacions juvenils i professionals que
treballen amb aquest sector de població.
j) Voluntariat.
k) Professionals dels centres de menors en conflicte social i
justícia juvenil.

3. Igualment, fomentarà la formació especialitzada en matèria de
drogodependències i altres trastorns addictius, a través de
programes específics de formació postgraduada en la
Universitat de les Illes Balears o mitjançant acords de
colAlaboració amb altres institucions i entitats, que garanteixi
una especialització adequada i un nombre suficient de
profess iona l s  que  in te rvenen  en  l ' a t enc ió  de l s
drogodependents.

Article 41
Avaluació

1. El Govern de les Illes Balears promourà l'avaluació dels
centres, serveis i programes d'actuació en el camp de les
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drogodependències i altres addiccions com a manera de
mesurar el grau de consecució dels seus objectius, de facilitar
la presa de decisions de cara al futur, de millorar el coneixement
bàsic de les drogodependències, de millorar les tècniques
d'intervenció social, d'aprenentatge dels professionals, i
d’educar la població a través de la informació pública sobre els
resultats o la marxa dels programes.

2. L'avaluació s'efectuarà sobre totes les fases del procés i
inclourà mesures del disseny, del procés, de l’eficàcia i de
l’eficiència.

Article 42
Observatori de drogues i altres addiccions de les Illes Balears

1. La conselleria competent en matèria sanitària crearà
l’Observatori de drogues i altres addiccions.

2. L’Observatori estarà assessorat per un comitè científic,
nomenat pel titular de la Conselleria competent en matèria
sanitària, del qual formaran part  els responsables de les
principals fonts de dades sanitàries, socials i laborals, a més
d’una representació de personalitats rellevants en els camps
científics de la recerca i l’avaluació en matèria de
drogodependències i altres addiccions.

3. L’Observatori centralitzarà la promoció i realització dels
estudis, recerques i documentació en aquesta matèria. Les
funcions específiques de l’Observatori es regularan
reglamentàriament i, entre d’altres elaborarà un informe anual
sobre les drogodependències i altres addiccions a  les Illes
Balears.

4. Els òrgans responsables de la planificació sanitària i de
serveis socials determinaran la creació i ubicació d’un sistema
d’informació, coordinat i integrat en les respectives xarxes
assistencials, per tal de subministrar les dades necessàries a
l’Observatori que facilitin l'assessorament i orientació
necessaris sobre la prevenció i el tractament de les
drogodependències i altres addiccions.

TÍTOL II
PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, COORDINACIÓ I

PARTICIPACIÓ

Capítol I
Competències de les administracions públiques

Secció 1a
De la comunitat autònoma de les Illes Balears

Article 43
Competències del Govern de les Illes Balears

1. El Govern de les Illes Balears desenvoluparà les funcions de
planificació general de les mesures i actuacions previstes en
aquesta llei, l’avaluació i coordinació de les funcions i serveis
que en aquesta matèria desenvolupin les administracions
públiques de les Illes Balears, i les entitats públiques i privades.

2. Són competències  del Govern de les Illes Balears:

a) L’aprovació del Pla d’actuacions sobre drogodependències
de les Illes Balears.
b) L’aprovació de l’estructura i el funcionament del Consell
Interdepartamental sobre Drogues i de les comissions
tècniques previstes en aquesta llei.
c) L’aprovació de la normativa d’autorització i acreditació de
centres i serveis, i d’homologació, autorització i acreditació de
materials i programes de prevenció.
d) L’establiment d’un sistema centralitzat d’informació i
documentació sobre drogodependències i altres addiccions,
que permeti fer el seguiment i una avaluació continuada del
consum de drogues i de la problemàtica associada.
e) L’articulació del sistema públic d’atenció als
drogodependents i persones amb altres addiccions.
f) La regulació dels límits horaris dels bars, discoteques,
establiments i locals públics o es pugui vendre, subministra r  o
consumir begudes alcohòliques, sense perjudici de les
competències dels municipis.

Secció 2a
Actuacions dels ens territorials

Article 44
Els consells insulars

Sense perjudici de les altres que els pugui atribuir la
legislació vigent, són actuacions dels consells insulars, en el
respectiu àmbit territorial:

1. La constitució de les comissions insulars de coordinació.

2. La colAlaboració amb el coordinador sobre drogues de les
Illes Balears en la planificació i coordinació de les actuacions en
matèria de drogues i altres addiccions per a cada illa.

3. L’elaboració i aprovació de plans insulars sobre
drogodependències que desenvolupin per a cada illa la
provisió de programes i serveis segons les prioritats i els
cri teris  establerts  en el  Pla d’actuacions sobre
drogodependències de les Illes Balears. Aquests plans tendran
una vigència màxima de quatre anys i s'hauran de revisar en
funció de les modificacions del Pla sobre drogues de les Illes
Balears.

4. L’assessorament i el suport  a les corporacions locals en
l’elaboració dels  seus  plans  i  programes sobre
drogodependències i altres addiccions en el marc del Pla
autonòmic de drogues.

5. El suport tècnic i econòmic en matèria de drogodependències
i altres trastorns addictius als municipis de menys de 10.000
habitants.

6. L’assegurança de la prestació integral i adequada, en la
totalitat  del territori insular, de les prestacions i els serveis
mínims que regula l’article següent, mitjançant la coordinació
amb els serveis municipals.

7. La direcció i coordinació dels programes de prevenció a
l’àmbit comunitari, d'acord amb les previsions del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.
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8. La participació en els programes i serveis d’assistència en els
termes que es puguin concertar amb el Govern de les Illes
Balears.

9. La creació i el manteniment dels centres de serveis socials
d’àmbit supramunicipal específics per a drogodependents i per
a persones amb altres addiccions, segons les previsions del Pla
autonòmic sobre drogodependències.

10. La inspecció, acreditació i autorització de centres d’atenció
social relacionats amb les drogodependències o altres
addiccions.

11. La prestació dels serveis específics d’incorporació social
dels drogodependents i persones amb altres addiccions en els
municipis de menys de 10.000 habitants.

12. La promoció de la participació social i el suport  a les
institucions privades que operin en el seu àmbit territorial.

Article 45
Els municipis

1. Sense perjudici de les altres que els pugui atribuir la
legislació vigent, són actuacions de tots els municipis en el seu
àmbit territorial:

a) Participar en la planificació i coordinació de les actuacions en
matèria de drogues que es duen a terme en el municipi.
b) Desenvolupar les polítiques específiques de prevenció en
matèria de drogodependències, fonamentalment en l’àmbit
familiar i comunitari.
c) Procurar la integració social dels consumidors de drogues i
desenvolupar els plans de formació professional i d’ocupació
d’aquest colAlectiu.
d) Establir els criteris que regulen els llocs, distàncies i
característiques dels locals i dels establiments on es poden
subministrar o vendre begudes alcohòliques.
e) Atorgar l’autorització d’obertura de locals i establiments on
es pugui subministrar o vendre begudes alcohòliques.
f) Vetllar, en el marc de les seves competències, pel compliment
de les diferents mesures de control que estableix la legislació
autonòmica i estatal i de manera específica les que s’estableixen
en el títol I, capítol II, d’aquesta llei. D’acord amb això, hauran
de dictar ordenances municipals sobre venda i consum de tabac
i alcohol.

2. Són competències dels municipis de més de 10.000 habitants:
a) Elaborar, aprovar i executar els plans municipals d’actuacions
sobre drogodependències, en coordinació i de conformitat amb
els criteris establerts pel Pla autonòmic de drogues.
Els plans municipals hauran de ser aprovats pel Ple de
l’ajuntament, una vegada que la Comissió insular de
coordinació l’informi de manera favorable. Aquests plans
hauran d’incloure necessàriament els programes de prevenció
i d’incorporació social, i els programes d’informació, orientació
i motivació de drogodependents i persones amb altres
addiccions a través dels serveis socials municipals.
Els plans municipals tendran una vigència màxima de quatre
anys i s'hauran de revisar en funció de les modificacions del Pla
d’actuacions sobre drogodependències de les Illes Balears.

b) Procurar la formació i el reciclatge en matèria de drogues i
altres addiccions del personal al servei de la pròpia
administració municipal i donar suport a les associacions i
entitats que duguin a terme, en el municipi, els programes i
actuacions que preveu el Pla autonòmic de drogues de les Illes
Balears.
c) Promocionar la participació social en aquesta matèria en el
seu àmbit territorial.

3. Els municipis de menys de 10.000 habitants també hauran de
dur a terme el que preveu l’apartat anterior, per ells mateixos o
de manera mancomunada, si no tenen la suficient capacitat
econòmica i de gestió.

4. En el cas que el Govern de les Illes Balears habiliti línies de
subvenció destinades a finançar les activitats de les
corporacions locals relacionades amb la lluita contra la
drogoaddicció, només podran ser destinataris de la subvenció
les entitats locals que desenvolupin actuacions de la seva
competència i que comptin amb el corresponent Pla de
drogodependències.

Secció 3a
Autorització i registre de centres i serveis d’atenció als

drogodependents

Article 46
Autorització de centres i serveis

1. Totes les entitats, centres i serveis dedicats a la recerca i
prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius
i a l’assistència i reincorporació dels drogodependents hauran
de tenir la corresponent autorització i acreditació, i s’hauran
d’inscriure en el registre corresponent.

2. El Govern de les Illes Balears establirà reglamentàriament els
requisits i procediments per a l'autorit zació administrativa i
acreditació de centres i serveis esmentats a l’apartat anterior.

3. En qualsevol cas, aquests centres i serveis hauran de
disposar com a mínim de:
a) Director o responsable del centre o servei.
b) Personal tècnic qualificat en les àrees de salut, social,
psicològica i laboral, que es definirà reglamentàriament d'acord
amb el tipus de centre de què es tracti.
c) Documents escrits sobre els programes d'actuació que han
de dur a terme, amb detall dels mètodes i tècniques que faran
servir i els objectius que persegueixen.
d) Un reglament de règim intern o condicions de funcionament
i d'accés dels usuaris, que necessàriament inclourà el
compliment dels drets dels usuaris estipulats en aquesta llei.
e) Un llibre de registre d'usuaris, expedients personals, registre
d'ingressos i altes, llibre o fulls de reclamació a disposició dels
usuaris i dels seus familiars, i règim de preus dels diferents
serveis quan es tracti de centres privats.

Article 47
Autorització i acreditació de les entitats privades i socials

1. Les entitats privades, les associacions i els particulars, que
prestin serveis de caràcter preventiu, assistencial o d’inserció
dels drogodependents i persones amb altres addiccions, tant de
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caràcter sanitari com social, estaran sotmeses al règim
d’autorització administrativa i hauran de complir les condicions
mínimes materials i funcionals establertes reglamentàriament.

2. L’acreditació i autorització a què es refereix l’apartat anterior
suposarà l’habilitació d’aquestes entitats per subscriure
concerts i rebre subvencions de les administracions públiques
de les Illes Balears.

3. Els centres de titularitat privada es podran integrar a la xarxa
pública d’atenció a les drogodependències i altres trastorns
addictius a través de convenis, concerts i altres formes
previstes a l’ordenament jurídic, sempre que s’adeqüin als
objectius i a la programació establerta en el Pla d’actuacions
sobre drogodependències de les Illes Balears.

4. Tots els centres i serveis d’atenció a drogodependències i
trastorns addictius gestionats per entitats privades,
associacions o particulars que subscriguin concerts i convenis
o es beneficiïn d’ajudes de les administracions públiques de les
Illes Balears, tindran una dependència funcional de l’òrgan
administratiu responsable del Pla de drogues autonòmic.

Article 48
Registre d’entitats, centres i serveis

1. La conselleria competent en matèria sanitària crearà un
registre unificat d'entitats, centres i serveis dedicats a la recerca
i prevenció de les drogodependències i altres trastorns
addictius i a l’assistència i a la incorporació dels afectats.

2. Aquest registre es regirà pel reglament i serà responsable de
les inscripcions, altes i baixes, el coordinador sobre drogues de
les Illes Balears.

3. Per tal de facilitar la gestió i evitar la doble inscripció, els
responsables de la gestió i manteniment dels registres sanitaris
i de serveis socials trametran al coordinador sobre drogues de
les Illes Balears informació puntual del moviment d’altes i
baixes d’entitats, centres i serveis que desenvolupin activi tats
en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.
En aquesta línia, les administracions públiques competents
establiran sistemes d'intercomunicació i de coordinació de
registres que assegurin la seva compatibilitat informàtica i la
transmissió telemàtica dels assentaments.

Capítol II
La coordinació

Secció 1a
El coordinador sobre drogues de les Illes Balears

Article 49
Naturalesa i característiques

1. El coordinador sobre drogues de les Illes Balears és l’òrgan
unipersonal encarregat de la coordinació de les actuacions en
matèria de drogues que es duguin a terme a les Illes Balears, i
de la gestió dels recursos específics que hi destini
l’administració.

2. Per al desenvolupament de les seves funcions, el
coordinador sobre drogues disposarà del suport  tècnic i
administratiu necessaris.

3. El coordinador sobre drogues de les Illes Balears i la seva
oficina estaran integrats en la conselleria competent en matèria
d’atenció a les drogodependències i altres addiccions.

Article 50
Funcions i objectius

El coordinador sobre drogues de les Illes Balears té com a
objectiu fonamental el disseny i l'elaboració del Pla
d’actuacions sobre drogodependències i la seva gestió,
d’acord amb les directrius establertes a la present llei. La resta
de funcions i atribucions del coordinador es desenvoluparan
per via reglamentària.

Secció 2a
Altres òrgans de coordinació

Article 51
Comissió interinsular de coordinació

1. El Govern de les Illes Balears ha de crear i regular una
Comissió de coordinació de les diverses administracions amb
competències en matèria de drogues, que haurà de tenir com a
funcions principals les següents:

a) Conèixer i informar, abans de la seva aprovació, el Pla sobre
drogodependències de les Illes Balears.
b) Conèixer i informar el pressupost i la memòria anual del Pla
sobre drogodependències autonòmic.
c) Valorar les necessitats generades pels problemes derivats de
l’ús de drogues i altres addiccions a les Illes Balears.
d) Qualsevol altra que, en l’àmbit de les seves competències, se
li puguin atribuir reglamentàriament per al compliment dels seus
fins.

2. Així mateix regularà les comissions tècniques que siguin
adients, a les quals participaran les entitats que treballin en el
camp de les drogodependències i altres addiccions. 

3. D’altra banda, l’Administració autonòmica ha de preveure la
participació d’entitats socials en aquestes comissions de
coordinació i planificació.

Article 52
Comissions insulars de coordinació

1. Els consells insulars hauran de constituir les corresponents
comissions de coordinació de les actuacions en matèria de
drogues i altres addiccions en els respectius àmbits territorials.

2. Correspondrà a cada consell regular l’estructura,
funcionament i composició d’aquestes comissions, de les quals
sempre haurà de formar part el coordinador sobre drogues de
les Illes Balears i una representació equilibrada de les
administracions i entitats de més implantació en el respectiu
territori insular.
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3. Les comissions insulars de coordinació, a més d’aquelles que
els pugui atribuir el Consell Insular en el respectiu àmbit
territorial, tendran les funcions següents:

a) Proposar a la Comissió interinsular de coordinació els criteris,
prioritats o actuacions que considerin pertinents per millorar i
harmonitzar el Pla d’actuacions sobre drogodependències de
les Illes Balears.
b) Coordinar i fer el seguiment de l’aplicació de les mesures i
actuacions previstes pel Pla sobre drogues de les Illes Balears
en els respectius territoris insulars.
c) Elaborar i presentar a la Comissió interinsular de coordinació
sobre drogues una memòria anual de les actuacions realitzades
en aquesta matèria.

Capítol III
Instruments de planificació i participació

Secció 1a
El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes

Balears

Article 53
Naturalesa i característiques

1. El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears és l’instrument de referència per a la planificació i
ordenació de totes les actuacions en matèria de drogues i alt res
addiccions que es duguin a terme en l’àmbit de les Illes Balears.

2. El Pla autonòmic serà vinculant per a totes les
administracions públiques, entitats privades i institucions que
duguin a terme actuacions en matèria de drogodependències o
altres addiccions, per a les persones que presentin aquests
problemes, i per al seu entorn.

3. El Pla autonòmic  tendrà caràcter temporal i s'haurà de revisar
cada quatre anys.

Article 54
Contingut del Pla

1. El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears tendrà, com a mínim, el següent contingut:

a) Anàlisi de la problemàtica del consum de drogues a les Illes
Balears.
b) Objectius, prioritats, criteris bàsics d’actuació i objectius
específics.
c) Definició dels programes mínims que s’han de dur a terme.
d) Responsabilitats i funcions de les administracions
públiques, entitats privades i institucions.
e) Definició de la xarxa de serveis - recursos, programes i
centres - dels circuits d’atenció i dels nivells d'intervenció.
f) Recursos necessaris per assolir els objectius del Pla.
g) Estratègies d’avaluació.
h) Pla director i de gestió.

2. El Pla d’actuacions sobre drogodependències de les Illes
Balears especificarà de manera qualitativa i quantitativa, segons
les possibilitats tècniques, els objectius, prioritats i estratègies
per tal de poder avaluar l’impacte i els resultats.

Article 55
Elaboració i aprovació del Pla

1. L’elaboració del Pla d’actuacions sobre drogodependències
de les Illes Balears correspon a la conselleria competent en
matèria d’atenció a les drogodependències, que el redactarà
d’acord amb les directrius que estableix aquesta llei, i segons
les prioritats en matèria de drogues que assenyali el Govern de
les Illes Balears i el Pla Nacional sobre drogues.

2. En l’elaboració del Pla s’hauran de tenir en compte les
propostes  que presentin els òrgans de participació i
coordinació prevists en aquesta llei.

3. El Pla autonòmic serà aprovat pel Govern de les Illes Balears,
a proposta del titular de la conselleria competent en matèria
sanitària, i una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, les seves determinacions  s’incorporaran a
l’ordenament jurídic com a disposicions reglamentàries, i en
conseqüència vincularan a totes les administracions públiques
i entitats privades anomenades a  l’ article 53.

4. El Govern informarà del Pla al Parlament.

Secció 2a
Moviment associatiu i iniciativa social

Article 56
Foment del voluntariat i la participació social

1. Les administracions públiques promouran la participació de
les associacions ciutadanes en les actuacions de recerca,
prevenció, atenció i incorporació social dels drogodependents
a través de subvencions, concerts, convenis o qualsevol altra
modalitat.

2. Fomentaran de manera preferent el voluntariat social dels
drogodependents en procés d’inserció que colAlaborin en les
activitats esmentades o en altres de caràcter cívic i social.

3. Les administracions públiques mantendran línies estables de
coordinació i colAlaboració amb les associacions ciutadanes que
desenvolupin iniciatives relacionades amb les necessitats
socials que plantegen les drogodependències.

Article 57
Col Alaboració de la iniciativa social

1. Les entitats colAlaboradores d’acció social en el camp de les
drogodependències i altres addiccions podran cooperar en la
recerca, prevenció, assistència i integració social dels afectats,
una vegada que siguin inscrites i sempre que s’adeqüin a les
normes previstes a la legislació vigent.

2. El Govern de les Illes Balears podrà declarar d’interès per a la
comunitat autònoma les entitats en què es donin els següents
requisits:
a) Que els seus estatuts estableixin una finalitat d’interès en
l’àrea de les drogodependències o altres addiccions.
b) Que siguin sense finalitat lucrativa.
c) Que desenvolupin programes o serveis en el camp de les
drogodependències o altres addiccions.
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d) Que disposin dels mitjans adequats per al correcte
compliment dels seus fins.
e) Que es destaquin per la seva eficàcia en el seu camp
d’actuació en matèria de drogodependències o altres
addiccions.

El procediment de declaració s’establirà reglamentàriament.

TÍTOL III
RÈGIM SANCIONADOR

Article 58
Règim d’infraccions i sancions

1. Són infraccions administratives, a l’àmbit de les
drogodependències, les accions i omissions tipificades en
aquesta llei, sense perjudici de les responsabilitats civils,
penals o d’altre classe que hi puguin concórrer.

2. El règim d’infraccions i sancions que conté aquest títol
s’entén sense perjudici de l’aplicació dels règims específics que
preveu la legislació estatal sobre seguretat ciutadana, defensa
dels consumidors i usuaris, publicitat, sanitat i medicaments, i
serveis socials.

Article 59
Tipus d’infraccions

1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:
a) L’incompliment de les prohibicions de consum de begudes
alcohòliques i tabac especificades en aquesta llei.
b) L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o de
senyalització externa establertes en aquesta llei.
c) L’incompliment de les obligacions d’informació, comunicació
o compareixença a requeriment de l’autoritat competent.
d) Les tipificades en l’apartat següent quan es pugui comprovar
que s’han comès per negligència, si no comporten un perjudici
directe per a la salut.

3. Són infraccions greus:
a) Dificultar l'exercici dels drets de les persones
drogodependents i amb altres addiccions reconeguts en
aquesta llei.
b) L’incompliment de les prohibicions de venda o
subministrament de begudes alcohòliques i tabac especificades
en aquesta llei.
c) L’incompliment dels requisits, obligacions i prohibicions
establertes en el Títol I, quan no siguin falta lleu.
d) La carència de la preceptiva autorització d’obertura i
funcionament i l’incompliment de les normes d’acreditació de
centres i serveis d’atenció als drogodependents. 
e) L’obstrucció de l’acció inspectora que no estigui classificada
com a infracció molt greu.
f) Aplicar les ajudes i subvencions públiques a finalitats
distintes de les que motivaren la seva concessió.
g) La reincidència en més d’una infracció lleu en el termini d’un
any.

4. Són infraccions molt greus:

a) La negativa a donar informació o a colAlaborar amb la funció
inspectora, i donar informació falsa.
b) L’amenaça, represàlia o qualsevol altra forma de pressió
sobre les autoritats o els seus agents en la seva actuació
inspectora.
c) Les accions o omissions tipificades en aquesta llei com a
infracció, quan produeixin un greu perjudici per a la salut
pública.
d) La reincidència en la comissió de més d’una infracció greu en
el termini de dos anys.

5. Es produeix reincidència quan el subjecte, en cometre la
infracció ja ha estat sancionat en ferm, per la mateixa falta o per
una altra d'igual o major gravetat.

Article 60
Responsables

Seran subjectes responsables de les infraccions les
persones físiques o jurídiques que les cometin, i de manera
particular els propietaris, directors o gerents dels locals o
centres on es comprovi la infracció.

Article 61
Règim d’aplicació de sancions

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei seran sancionades:

a) Les infraccions lleus, amb multa fins a 15.000 euros.
b) Les infraccions greus, amb multa des de 15.001 fins a 120.000
euros.
c) Les infraccions molt greus, amb multa des de 120.001 fins a
600.000 euros, i es podrà superar aquesta quantitat fins a cinc
vegades el valor dels productes o serveis objecte de la
infracció.

2. La quantia de les multes es graduarà tenint en compte la
gravetat de l’alteració social produïda, el benefici obtingut, la
naturalesa dels perjudicis ocasionats, el grau d’intencionalitat
i la reiteració.

3. En les casos de gravetat especial, persistència en la infracció,
notorietat o greu transcendència per a la salut pública, l’òrgan
competent podrà acordar, com a sanció complementària, la
susp ensió de l’activitat de l’empresa, el servei o l’establiment
fins a un màxim de cinc anys, o el tancament de l’empresa o la
clausura del servei o establiment.

4. En els casos a què es refereix l’apartat anterior, es podrà
acordar la suspensió, cancelAlació o supressió de qualsevol
ajuda o subvenció econòmica que el particular o l’entitat
infractora hagi obtingut o solAlicitat a qualsevol de les
administracions públiques de les Illes Balears.

5. Per raons d’exemplaritat, en els casos de reincidència
d’infraccions greus o molt greus, o una vegada que sigui
provada la intencionalitat de l’infractor, la autoritat que adopti
la resolució del procediment sancionador podrà acordar la
publicitat de les sancions imposades, acompanyades del nom
de l’empresa i persones naturals o jurídiques responsables, a
més de la indicació concreta de les infraccions realitzades.
Aquestes dades es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes
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Balears, i en el Boletín Oficial del Estado si l’empresa
infractora és d’àmbit estatal o internacional, a més dels mitjans
de comunicació que siguin oportuns. Els costos de la publicitat
seran a càrrec del subjecte infractor.

Article 62
Prescripció d’infraccions

1. Les infraccions a què es refereix aquesta llei prescriuran als
tres anys les molt greus, als dos anys, les greus i als sis mesos,
les lleus.

2. El començament i la interrupció dels terminis de prescripció
de les infraccions es regirà per les normes del procediment
administratiu comú.

Article 63
Prescripció de sancions

1. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als
tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les
imposades per faltes lleus a l'any.

2. El començament i la interrupció dels terminis de prescripció
de les  sancions es regirà igualment per les normes del
procediment administratiu comú.

Article 64
Competència per a  l'aplicació de sancions

1. Seran competents per imposar les sancions:

a) Els batles, per multes  fins a 15.000 euros, en l’àmbit de les
seves competències.
b) Els presidents dels Consells Insulars fins a 120.000 euros, en
l’àmbit de les seves competències.
c) El titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per
multes fins a 120.000 euros, en l’àmbit de les seves
competències.
d) El Govern de les Illes Balears, per multes des de 120.001
euros fins a 600.000 euros, i per a la suspensió de l’activitat de
l’empresa, el servei o l’establiment fins a un màxim de cinc
anys, o el tancament de l’empresa o la clausura del servei o
establiment, pel mateix període.

2. No tindrà caràcter de sanció la resolució de tancament o de
suspensió provisional dels establiments que no comptin amb
l'autorització exigida o que no s'ajustin als termes amb què es
va concedir, fins que no quedin esmenats els defectes o es
compleixin els requisits. 

3. De manera simultània a la resolució de tancament o
suspensió, es podrà iniciar expedient de sanció.

Disposició addicional primera

El Govern de les Illes Balears podrà actualitzar, mitjançant
decret, les quantitats de les sancions fixades en aquesta llei.

Disposició addicional segona

1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar el Pla sobre
drogodependències de les Illes Balears.

2. En el termini de tres mesos des de l’aprovació del Pla
autonòmic sobre drogodependències, els consells insulars han
d’aprovar els plans insulars sobre drogodependències prevists
en aquesta llei.

3. En el termini de sis mesos des de l’aprovació dels plans
insulars, els municipis han d'aprovar els respectius plans
municipals prevists en aquesta llei.

Disposició addicional tercera

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els consells insulars han de constituir les
comissions insulars de coordinació, i el Govern la Comissió
interinsular de coordinació en matèria de drogues.

Disposició addicional quarta

Així mateix, els Ajuntaments  en el termini de nou mesos des
de l’entrada en vigor de la llei hauran de dictar les
corresponents ordenances municipals sobre venda i consum
d'alcohol i tabac, d’acord amb les mesures de control recollides
en el títol I, capítol II, secció 2a d’aquesta llei.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes aquelles disposicions d’igual o
inferior rang que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o hi
resultin incompatibles. 

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor en haver transcorregut dos
mesos des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, a 17 de gener del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de gener del 2003, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 117/03, de cooperació per al
desenvolupament.
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Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 18 de febrer d'enguany, a les 14,00 hores.

Palma, a 29 de gener del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de
gener del 2003, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

23. Projecte de llei de cooperació per al desenvolupament.

A proposta de la consellera de Benestar Social, el Consell
de Govern adopta l'acord següent:

"Aprovar el Projecte de llei de cooperació per al
desenvolupament, i remetre'l al Parlament de les Illes Balears,
per a la tramitació com a projecte de llei".

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt  Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 17 de gener del 2003.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

B)
PROJECTE DE LLEI DE COOPERACIÓ PER AL

DESENVOLUPAMENT
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

La cooperació per al desenvolupament és una de les
expressions de la solidaritat de la societat amb els pobles
empobrits del món, una expressió de la colAlaboració no
lucrativa en la promoció d’un desenvolupament sostenible que
permeti aconseguir societats més justes i desenvolup ades
social i econòmicament. Aquesta colAlaboració es manifesta en
una relació de reciprocitat entre els pobles.

L'explotació i l'espoliació viscudes per la majoria dels països
i els pobles d’Amèrica, Àfrica i Àsia són paleses al llarg de la
història i, dissortadament, encara vigents en massa indrets.
Aquesta intolerable realitat de disgregació social i econòmica
produeix una situació crònica de dependència i pobresa en
l’aspecte polític, en l’econòmic i en aspectes socials, i viola els
drets dels pobles i de les seves gents. 

Però la realitat dels països del Sud ens demostra que la
població, les comunitats, els pobles empobrits lluiten i
s’organitzen per proporcionar alternatives eficaces de

desenvolupament sostenible, encaminades a fer els canvis que
afectin els problemes estructurals econòmics, socials o polítics.

La cooperació per al desenvolupament a les Illes Balears
troba les seves arrels en el llarg camí de solidaritat que des de
fa dècades han dut a terme grups, associacions i entitats
socials de les Illes. Avui en dia el paper de les entitats i
organitzacions socials que treballen en el camp de la cooperació
continua sent fonamental dins aquest àmbit, no només per la
seva tasca en els països del Sud, sinó també per la
sensibilització de la població de les nostres Illes. Abans que hi
hagués una cooperació oficial, ja hi havia una forta iniciativa
social que canalitzava notables recursos econòmics i humans
a favor dels països més empobrits. Per aquesta raó, la
cooperació per al desenvolupament a les Illes Balears ha de
formular-se amb una voluntat de diàleg, colAlaboració i foment
de la iniciativa social en aquest camp.

La cooperació descentralitzada impulsada per iniciatives
socials d’àmbit local i pels Fons de Cooperació de les Illes és
un altre referent d’extraordinària importància en el foment de les
polítiques de cooperació. Aquesta aportació descentralitzada
ha estat positivament valorada pel Comitè d’Ajut al
Desenvolupament (CAD) de la OCDE des de l’any 1998. 

Les polítiques de cooperació per al desenvolupament de la
nostra comunitat autònoma són l’expressió d’una convicció
assumida respecte de la responsabilitat de tots davant la
situació de pobresa, violència i injustícia en què viu una gran
part  de la població mundial. La construcció d’alternatives
globals a aquestes situacions mitjançant les polítiques de
cooperació per al desenvolupament són el signe d’una voluntat
de contribuir de forma cada vegada més sistemàtica i
organitzada al progrés i al desenvolupament humà de les
poblacions més necessitades cap a unes condicions de vida
que afavoreixin la dignitat de les persones dels països més
empobrits.

II

La política de l’Administració autonòmica de les Illes
Balears en matèria de cooperació per al desenvolupament s’ha
anat concretant en les diverses convocatòries anuals d’ajudes
a la cooperació. En els darrers temps, aquesta política s’ha
intensificat notablement amb la creació —pel Decret 128/2000,
de 8 de setembre (BOIB núm.115 de 19-09-2000)— del Consell
de Cooperació per al Desenvolupament i la seva posterior
constitució, com a òrgan de participació i consulta dels
organismes de la societat civil en la elaboració i l’execució de
les polítiques en la matèria. En la mateixa direcció, l’aprovació
(novembre de 2000) del document «Línies estratègiques per a
la cooperació per al desenvolupament» ha contribuït a senyalar
els eixos fonamentals de la política balear de cooperació per al
desenvolupament.

Aquesta llei suposa la consolidació definitiva de la
cooperació per al desenvolupament en la política de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquesta política es
fixa com a horitzó el compliment de les recomanacions de
l’Assemblea General de les Nacions Unides, i d’algunes de les
seves organitzacions, de destinar a la cooperació per al
desenvolupament el 0,7% del producte interior brut (PIB), i que
constitueix una reclamació sostinguda en l’actualitat per amplis
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sectors de la societat de les Illes Balears. Les darreres lleis de
pressuposts de la comunitat ja destinen pràcticament aquest
percentatge dels pressuposts generals per a ajuda al
desenvolupament, amb l’horitzó posat en la assumpció
d’aquella xifra del PIB.

La cooperació internacional que regula aquesta llei s’ha
d’entendre sense perjudici de la competència exclusiva de
l’Estat en matèria de relacions internacionals a les que fa
referència l’article 149.1.3 de la Constitució Espanyola. 

Aquesta llei s’aplica respectant els principis, els objectius
i les prioritats de la política espanyola establerta per la Llei de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament 23/1998, de
7 de juliol (BOE núm. 162, de 8-07-1998).

III

Aquesta llei s’estructura en set capítols. El capítol I té com
a finalitat regular l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la llei, i també
fixar els valors que fonamenten les actuacions de la cooperació,
les finalitats, els principis ordenadors i les prioritats de la
política de l’Administració autonòmica de les Illes Balears en
matèria de cooperació per al desenvolupament.

El capítol II estableix la planificació (pla director i plans
anuals), els instruments (la cooperació tècnica, la cooperació
econòmica i financera, les accions humanitàries i l’ajuda
d’emergència, l’educació per el desenvolupament i la
sensibilització social, i les ajudes a la formació de cooperants i
voluntaris; les modalitats de la cooperació (bilateral,
multilateral, directa, indirecta); i, finalment, l’avaluació i el
control de les accions de la cooperació per al desenvolupament.

El capítol III regula la coordinació, cooperació i colAlaboració
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes amb
altres institucions.

El capítol IV descriu els òrgans de gestió, participació i
coordinació. També s’hi reserva al Parlament la formulació de
les directrius bàsiques en la matèria a través de l’aprovació del
pla director; s’atribueix al Govern la direcció de la política en la
matèria, a través de la proposta al Parlament del pla director i de
l’aprovació dels plans anuals; s’estableixen les funcions de la
Comissió Interdepartamental d’acció exterior; es determina que
la Conselleria que cada moment sigui competent en matèria de
cooperació per al desenvolupament és la responsable —a
través de la Direcció General de Cooperació— de l’elaboració
i l’execució de la política de cooperació per al desenvolupament
de l’Administració autonòmica; es regula el Consell de
Cooperació al Desenvolupament com a òrgan de participació i
de consulta de la societat civil en l’elaboració i l’execució de les
polítiques en la matèria; finalment, es crea la Comissió de
Coordinació dels ens territorials de les Illes Balears que
realitzen accions de cooperació per al desenvolupament. 

Els capítols V i VI es refereixen als recursos mate r i a l s  i
humans i, dins d’aquests, a la participació social en la
cooperació per al desenvolupament. Així, es regulen les accions
de foment en la matèria, les organitzacions no governamentals
de desenvolupament, la participació de les empreses, el

voluntariat, els cooperants i les accions de formació i
sensibilització de la població balear.
Finalment, el capítol VII regula —encara que breument— el
tema de les infraccions i les sancions en la matèria; aquesta
regulació l’exigeix el principi constitucional de legalitat
sancionadora aplicable a l’Administració.

Capítol I
La politica de cooperació per al desenvolupament a les Illes

Balears

Article 1
Objecte

Aquesta llei té com a objecte la regulació del règim jurídic de
la política de cooperació per al desenvolupament de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
entesa com el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats i
recursos que aquesta Administració posa al servei dels pobles
més desfavorits amb la finalitat de contribuir al seu progrés
humà, econòmic i social.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei s’aplica al conjunt d’actuacions, iniciatives i
recursos que les diferents entitats, organitzacions i
administracions públiques de les Illes Balears posen al servei
dels pobles més desafavorits, amb la finalitat de contribuir al
seu progrés humà, econòmic i social, i que el seu darrer objectiu
és contribuir a una més justa redistribució de la riquesa,
avançar en la justícia social, i garantir el respecte als drets
humans.

2. Aquesta llei s’aplica al conjunt d’activitats que es tradueixen
en transferències de recursos públics materials i humans que
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
per si mateixa o en colAlaboració amb altres institucions i
entitats, públiques o privades, destina dins o fora del territori
de les Illes Balears, a aconseguir una redistribució de la riquesa
més justa, l’avanç en la justícia social i el respecte als drets
humans en els països beneficiaris com també augmentar el grau
de compromís dels mallorquins menorquins, eivissencs i
formenterencs per a la solidaritat internacional i el
desenvolupament.

3. Els valors, les finalitats i els principis ordenadors que conté
aquesta llei vinculen tota la activitat de cooperació per al
desenvolupament de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i també informen les actuacions en aquest
sector que duguin a terme els consells insulars e els ens locals
de les Illes Balears, sense perjudici de l’autonomia que tenen en
l’exercici de les competències atribuïdes.

Article 3
Valors que fonamenten les actuacions de la cooperació per al
desenvolupament 

1. La cooperació per al desenvolupament és una de les
expressions de la solidaritat de la ciutadania de les Illes Balears
amb els pobles més empobrits d’altres estats i es basa en un
ampli consens social que garanteix la participació de la societ at
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civil organitzada i del conjunt de ciutadans i ciutadanes en
l’establiment i l’execució d’aquesta política. 

2. L’activitat de les administracions públiques de les Illes
Balears en matèria de cooperació per al desenvolupament es
fonamenta en els valors següents: 

a) El reconeixement de l’ésser humà en la seva dimensió
individual i colAlectiva com a protagonista i destinatari últim de
la cooperació per al desenvolupament. 
b) La defensa i la promoció dels drets humans i les llibertats
fonamentals en tota la seva extensió. 
c) El foment de la pau, la democràcia i la participació ciutadana
en condicions d’igualtat i no discriminació.
d) El reconeixement del drets dels pobles a la defensa i
promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies.
e) La necessitat de promoure un desenvolupament humà
integral, interdependent, participatiu, sostenible i amb equitat
de gènere a tots els pobles. 
f) El foment i la promoció del comerç just. 
g) El respecte als models de desenvolupament social i polític
que els pobles hagin adoptat, sempre que aquests contribueixin
a l’enfortiment de la pau, l’estabilitat democràtica i la justícia
social. 
h) La distribució més justa de la riquesa, assegurant l’accés als
recursos i bens materials, naturals i culturals; i als serveis
bàsics.

Article 4
Finalitats

1. La cooperació per al desenvolupament té com a finalitat
bàsica colAlaborar amb el desenvolupament dels països més
empobrits del món, promovent majors garanties d’estabilit a t  i
participació democràtica, en el marc del respecte als drets
humans dels seus habitants. 

2. L’activitat de les administracions públiques de les Illes
Balears en matèria de cooperació per al desenvolupament ha de
tenir les finalitats següents: 

a) Eradicar la pobresa i, sobretot, facilitar l’accés efectiu als
béns i serveis requerits per satisfer les necessitats humanes
bàsiques.
b) Donar suport als pobles beneficiaris perquè aconsegueixin
un desenvolupament humà, integral i sostenible a partir de les
seves pròpies capacitats, i que sigui respectuós amb el medi
ambient i mobilitzador de recursos endògens. 
c) Potenciar els recursos humans dels pobles, fomentant i
donant suport  al teixit associatiu reforçant la seva estructura
productiva i afavorint el seu desenvolupament no dependent.
d) Atendre o prevenir les situacions d’emergència dels països
més empobrits. 
e) L’impuls de la igualtat d’oportunitats per raons de gènere i,
en especial, potenciar la plenitud dels drets de la dona així com
la dels nins.
f) La promoció de l’educació i la formació, especialment en els
nivells bàsics i professionals, i també l’accés al coneixement
científic i tecnològic.
g) Contribuir a un major equilibri de les relacions comercials,
polítiques i estratègiques en la comunitat internacional. 

h) Contribuir a una cultura de la pau basada en el diàleg i
superadora de tot tipus de conflictes.
i) Promoure l’educació per al desenvolupament i la
sensibilització de la societat de les Illes Balears en les realitats
dels pobles més desafavorits.
j) Impulsar la participació ciutadana en les accions de
cooperació.

3. Per fomentar el compromís i les capacitats dels ciutadans de
les Illes Balears a favor del desenvolupament, les
administracions públiques de la comunitat autònoma han
d’emprendre i fomentar actuacions orientades a: 

a) La informació, la sensibilització, l’educació i formació
necessàries per estimular el compromís cívic per la solidaritat i
el desenvolupament. 
b) Impulsar la iniciativa i fomentar, especialment mitjançant la
formació,  les capacitats dels agents de cooperació de les Illes
Balears per formular i dur a terme programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament. 
c) Impulsar l’estudi, la investigació i la generació de sistemes
d’informació interconnectats, que presten suport  a l’activitat de
cooperació per al desenvolupament.
d) Potenciar la coordinació entre les organitzacions socials en
els àmbits local, estatal i internacional. 

Article 5
Principis ordenadors de les polítiques de cooperació 

1. L’activitat de les administracions públiques de les Illes
Balears en matèria de cooperació per al desenvolupament s’ha
d’atendre als principis següents: 
a) Els principis de colAlaboració i complementarietat entre les
poders públiques i les iniciatives solidàries i de cooperació per
al desenvolupament de la societat civil de la comunitat
autònoma.
b) El principi de planificació de l’activitat pública, amb
participació de la iniciativa social.
c) Els principis d’eficàcia, eficiència i de responsabilització en
l’aplicació de les polítiques , els programes, els projectes i les
actuacions en general, tan dels poders públics com dels agents
socials que impulsen la cooperació i que utilitzin recursos
públics amb aquesta finalitat.
d) Els principis de responsabilitat, participació i d’assumpció
dels programes i dels projectes per part  de les comunitats o dels
governs dels països en desenvolupament i de concertació amb
els agents socials de cooperació d’aquests països.
e) Els principis de coordinació, colAlaboració i cooperació amb
la resta d’administracions públiques espanyoles i les
administracions d’altres països.
f) El principi de gratuïtat i exclusió de l’afany de lucre, per tal
que la cooperació no s’orienti a la recepció de
contraprestacions econòmiques dels donants.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears, per a la
millor consecució de les finalitats de la cooperació per al
desenvolupament han de promoure:
a) La coordinació de les polítiques respectives en aquest
sector, que propiciï especialment la realització d’actuacions
conjuntes o en règim de cofinançament.
b) La coordinació de les polítiques respectives en matèria de
cooperació per al desenvolupament.
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3. Es reconeix la concepció de la intervenció pública com a
impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i cooperació,
per la qual cosa les administracions de les Illes Balears els han
de donar suport  per a la realització de programes i projectes en
aquest sector d’activitat. 

Article 6
Prioritats geogràfiques i sectorials

1. La polít ica de cooperació per al desenvolupament de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’ha d’articular en torn a prioritats geogràfiques i sectorials que
determinaran les seves línies d’actuació preferent.

2. Són geogràficament prioritaris els països i els pobles dels
quals les Illes Balears en són receptors d’immigració, els que
tenen l’índex de desenvolupament humà més baix d’arreu del
món, i especialment els de l’Amèrica Llatina, els de la riba
mediterrània i els de l’Àfrica subsahariana, i també altres països
empobrits amb qui les Illes Balears mantinguin una tradició de
cooperació. Aquestes prioritats s’han de concretar per a cada
període mitjançant el pla director i els plans anuals.

3. Pel que fa a les prioritats sectorials, seran àmbits d’actuació
preferent en els països on es coopera, que el pla director i els
plans anuals han de concretar en cada període:

a) Els serveis socials bàsics i, en especial, la salut, l’habitatge,
l’alimentació, l’abastament i sanejament d’aigües.
b) La dotació, la millora o l’ampliació d’infrastructures i el
desenvolupament comunal i de la base productiva, mitjançant
projectes dirigits a la creació d’ocupació entre els sectors
socials més desafavorits, i amb especial atenció als projectes
d’economia social.
c) L’educació i la capacitació de recursos humans.
d) El suport  als processos de prevenció activa de conflictes i de
pacificació, així com de reconstrucció del teixit social. 
e) L’enfortiment de les estructures democràtiques, de la societat
civil i de les seves organitzacions socials. Suport a les
institucions mitjançant programes de desenvolupament
institucional, de gestió descentralitzada i de participació
ciutadana.
f) La promoció i defensa dels drets humans, la igualtat
d’oportunitats, la integració social de la dona i la defensa dels
grups de població més vulnerables: infants, amb especial
atenció a l’eradicació de tot  tipus d’explotació infantil,
refugiats, presos, desplaçats, retornats, indígenes, immigrants
i minories.
g) La protecció i la millora de la qualitat del medi ambient,
conservació racional i utilització renovable i sostenible de la
biodiversitat.
h) La cultura, amb especial incidència en la defensa dels
aspectes i dels valors que defineixen la identitat cultural i que
creen les condicions favorables per al seu desenvolupament
endogen.
i) El desenvolupament de la investigació científica i tecnològica
i la seva transferència i aplicació als projectes de cooperació.

4. En relació als ciutadans de les Illes Balears, els àmbits
d’actuació preferent, que el pla director i el pla anual hauran de
concretar en cada període, són els següents:

a) La sensibilització i l’educació de la societat balear en matèria
de cooperació per al desenvolupament, mitjançant tots els
mitjans possibles i per a tota la població.
b) La promoció del comerç just donant suport a les iniciatives
per crear distintius o etiquetes identificatives dels productes,
i afavorint el seu consum. Des del Govern de les Illes Balears es
fomentarà que les activitats comercials que es realitzin des de
les administracions públiques es facin amb empreses que
tinguin dins les seves finalitats el comerç just. 
c) La potenciació de les iniciatives de cooperació de les
associacions de persones immigrades.
d) El suport  a la coordinació i creació de xarxes entre les
organitzacions socials,  tant en l’àmbit autonòmic i estatal com
en l’internacional.  

Capítol II
Planificació, instruments, modalitats i avaluació de la

cooperació per al desenvolupament

Article 7
Planificació de la cooperació per al desenvolupament

La política de cooperació per al desenvolupament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha d’establir a través
del plans directors i dels plans anuals.

Article 8
El pla director

1. El pla director, de durada quadriennal, estableix les línies
generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació
per al desenvolupament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Aquest pla ha d’establir els objectius i les prioritats, i també
els recursos pressupostaris indicatius, que han d’orientar les
actuacions de la comunitat autònoma de els Illes Balears en
matèria de cooperació per al desenvolupament durant el seu
període de vigència i que s’han de respectar i concretar en els
corresponents plans anuals.

3. El pla director ha d’indicar també les línies de coordinació,
colAlaboració o cooperació amb altres agents, públics o privats,
bilaterals o multilaterals, que siguin necessaris o convenients
per assolir els objectius estratègics de la cooperació per al
desenvolupament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. La formulació del projecte del pla director correspon a la
conselleria competent en matèria de cooperació per al
desenvolupament, que l’ha de formular els primers sis mesos de
cada legislatura, i s’ha de basar en un procés previ i exhaustiu
d’estudi, informació, consulta, avaluació i participació.

5. La formulació definitiva del projecte del pla director, a
proposta de la consellera competent en matèria de cooperació
per al desenvolupament, correspon al Govern de les Illes
Balears que l’ha d’elevar al Parlament de les Illes Balears perquè
en deliberi i, si pertoca, l’aprovi. 

6. El pla director ha de fixar els mecanismes i els criteris bàsics
per avaluar-ne l’execució, mesurar l’impacte dels recursos
aplicats i el control de la despesa.
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Article 9
Els plans anuals

1. Els plans anuals són els instruments de programació de
l’activitat de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en l’àmbit de la cooperació i han de desenvolupar
els objectius, les prioritats i els recursos establerts en el pla
director.

2. La formulació del projecte del pla anual correspon a l’òrgan
directiu competent en matèria de cooperació per al
desenvolupament, el qual, amb les consultes preceptives
prèvies i les que consideri convenients, l’ha de sotmetre a la
consideració del titular de la conselleria.

3. La formulació definitiva del projecte de pla anual correspon
a la conselleria competent en matèria de cooperació per al
desenvolupament, qui l’ha d’elevar al Govern de les Illes
Balears perquè en deliberi, i, si pertoca, l’aprovi.

4. Els plans anuals han de fixar els mecanismes i els criteris
bàsics per avaluar-ne l’execució, mesurar l’impacte dels
recursos aplicats i el control de la despesa.

Article 10
Instruments de la cooperació per al desenvolupament

Les actuacions de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’han de dur a terme a través dels
instruments següents:
a) La cooperació tècnica
b) La cooperació econòmica i financera
c) Accions humanitàries i ajudes d’emergència.
d) L’educació per al desenvolupament i la sensibilització social
e) La formació de cooperants i voluntaris.
f) Els altres que siguin adients per aconseguir els objectius
establerts en aquesta llei en els plans de cooperació per al
desenvolupament.

Article 11
La cooperació tècnica

1. La cooperació tècnica per al desenvolupament inclou
qualsevol modalitat d’assistència adreçada a la formació i
qualificació de recursos humans en el país receptor.

2. La cooperació tècnica es du a terme a través d’accions,
programes i projectes d’educació i de formació; d’investigació
i de desenvolupament tecnològic; d’intercanvi d’experts;
d’informació, documentació, intercanvi, assessorament,
consultoria i estudis, i, en general, de tot allò que contribueixi
a elevar les capacitats de les persones i millorar les
organitzacions i els marcs institucionals en els països
beneficiaris.

3. La cooperació tècnica des de les Illes Balears ha de fomentar
la transferència de tecnologies, amb garanties d’accés i
participació en la recerca i en els beneficis dels països
destinataris, amb un esforç d’assessorament tecnològic
estratègic i de capacitació a fi de:

a) Impulsar programes de formació per a empresaris i
administracions de països receptors de la cooperació per al
desenvolupament
b) Assessorar estratègicament els països en vies de
desenvolupament per tal que puguin dur a terme un model
propi de desenvolupament sostenible.
Article 12
La cooperació econòmica i financera

1. La cooperació econòmica i financera consisteix en
aportacions a projectes d’inversió amb la finalitat de millorar el
capital físic dels països beneficiaris, així com a projectes d’ajuda
als diferents sectors socioeconòmics.

2. Aquesta cooperació s’articula mitjançant contribucions
oficials a organismes internacionals, donacions, l’atorgament
de crèdits destinats a programes i projectes de
desenvolupament social bàsic, i qualsevol altra mesura
destinada a millorar l’accés dels països beneficiaris al capital
financer.
Article 13
Accions humanitàries i ajudes d’emergència

1. Són ajudes que tendeixen a satisfer les necessitats de
protecció dels drets fonamentals provocades per catàstrofes
naturals, guerres o conflictes, epidèmies, desproveïment de
matèries primeres essencials, etc., i que per les seves
característiques especials requereixen procediments àgils i
ràpids.

2. Aquesta acció comprèn també l’ajuda als refugiats o
desplaçats i les activitats per rehabilitar i reconstruir les
infrastructures físiques i el restabliment institucional de les
poblacions afectades.
Article 14
L’educació i la sensibilització social

L’educació i la sensibilització social consisteix en el conjunt
d’accions que afavoreixin una millor percepció de la societat
cap a les causes i els problemes que afecten els països en
desenvolupament i que estimulen la solidaritat i la cooperació
actives amb ells, mitjançant campanyes de divulgació, serveis
d’informació, programes formatius, etc.

Article 15
La formació de cooperants i voluntaris

L’Administració autonòmica de les Illes Balears
—preferentment en coordinació amb altres administracions—
ha de dur a terme programes i accions concretes de formació de
cooperants i voluntaris que colAlaborin en programes de
desenvolupament. Aquestes accions de formació també poden
dur-se a terme mitjançant ajudes a ONGD i altres entitats.

Article 16
Modalitats de la cooperació per el desenvolupament

1. Les accions de cooperació per al desenvolupament poden
finançar-se i executar-se de forma bilateral o multilateral i de
forma directa o indirecta.
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2. La cooperació bilateral consisteix en les activitats realitzades
i/o finançades per les administracions públiques amb les
institucions i entitats del país beneficiari, sigui directament o a
través d’organitzacions de desenvolupament que actuïn en
aquest àmbit. Amb aquesta finalitat, l’Administració
autonòmica de les Illes Balears ha d’impulsar les fórmules de
colAlaboració i cooperació amb les institucions públiques i les
entitats privades dels països beneficiaris, a fi de millorar
l’eficàcia i l’eficiència dels programes i els projectes d’interès
comú.

3. Constitueixen la cooperació multilateral els programes i els
projectes de cooperació per al desenvolupament adoptats
conjuntament amb altres entitats públiques o realitzats
mitjançant contribucions financeres o d’un altre tipus a
organitzacions locals, estatals i/o internacionals que tinguin per
finalitat (total o parcialment) la promoció de les poblacions dels
països emp obrits. L’Administració autonòmica de les Illes
Balears ha d’impulsar la relació i la colAlaboració amb les
organitzacions i altres agents locals, estatals i/o internacionals,
a fi de fomentar i aconseguir els objectius i resultats indicats en
els plans i els programes de cooperació per el
desenvolupament.

4. Constitueixen la cooperació directa els programes i projectes
de cooperació per al desenvolupament realitzats per les
institucions autonòmiques amb les institucions i entitats del
país beneficiari o els realitzats mitjançant contribucions
financeres o d’un altre tipus a organitzacions locals, estatals i/o
internacionals que tinguin per finalitat la promoció de les
poblacions dels països empobrits. Amb aquesta finalitat, la
Administració autonòmica de les Illes Balears ha d’impulsar les
fórmules de colAlaboració i cooperació amb les institucions i
entitats del països beneficiaris, amb la finalitat de millorar
l’eficàcia i eficiència dels programes i els projectes d’interès
comú; per altra banda, ha d’impulsar la relació i la colAlaboració
amb les organitzacions i agents locals, estatals i/o
internacionals, amb la finalitat de fomentar i aconseguir els
objectius i resultats indicats en els plans i els programes de
cooperació per al desenvolupament.

5. S’entén per cooperació indirecta la finançada per les
institucions autonòmiques de les Illes Balears a través
d’organitzacions no governamentals de desenvolupament amb
implantació en el territori de les Illes Balears i d’altres entitats
i colAlectius que actuïn en l’àmbit de la cooperació, sempre que
aquestes actuacions no tinguin caràcter lucratiu.

Article 17
Avaluació i control de les accions de la cooperació per al
desenvolupament

1. En aplicació dels criteris de la planificació, s’han d’establir
mecanismes periòdics d’avaluació i seguiment de les
actuacions previstes en el pla director i en els plans anuals.

2. Així mateix s’han d’establir els procediments i s’han de
destinar els mitjans adequats per al seguiment i el control dels
programes i els projectes finançats, directament o
indirectament, per l’Administració de les Illes Balears, com
també l’avaluació del seu impacte, eficàcia i sostenibilitat.

3. Amb l’objecte d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en
la gestió dels fons públics destinats a la cooperació per al
desenvolupament, es poden establir sistemes específics de
justificació i control de la despesa que tinguin en compte
l’adaptació necessàries de les normes generals a projectes que
es realitzen en països en vies de desenvolupament.

4. En tots els processos de seguiment i avaluació, en la forma
que es determini reglamentàriament, han de participar-hi els
òrgans consultius i de participació establerts en aquesta llei.

5. De totes les actuacions que constitueixen la cooperació
directa d’acord al que disposa l’apartat 4 de l’article anterior, en
serà informat el Consell de Cooperació.  

Capítol III
Coordinació, cooperació i col Alaboració de l'Administració

de la comunitat autònoma amb altres institucions

Article 18
La colAlaboració amb l’Estat i amb altres comunitats
autònomes

L’Administració de la comunitat autònoma vetlla
especialment per la coordinació amb l’Administració general de
l’Estat i amb altres comunitats autònomes i impulsa les formes
pertinents de colAlaboració i informació mútua per dur a terme
projectes i programes d’interès comú a l’àmbit de la cooperació
per al desenvolupament.

Article 19
La colAlaboració amb els països receptors de les ajudes de
cooperació per al desenvolupament

Sense perjudici de la competència exclusiva de l’Estat en
matèria de relacions internacionals de conformitat amb el que
disposa l’article 149.1.3 de la Constitució espanyola,
l’Administració de la comunitat autònoma ha d’impulsar les
formes de colAlaboració i cooperació que siguin pertinents amb
les institucions públiques i les entitats privades dels països
receptors de l’ajuda al desenvolupament, a fi de millorar
l’eficàcia i l’eficiència dels programes i projectes de cooperació
d’interès comú en aquest àmbit.

Capítol IV
Òrgans de gestió, participació i coordinació

Article 20
El Parlament de les Illes Balears

1. El Parlament de les Illes Balears ha de debatre les línies
generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació
per al desenvolupament de l’Administració autonòmica de les
Illes Balears. Correspon al Parlament l’aprovació del Pla
Director, d’acord amb el previst en aquesta llei.

2. El Parlament, a través de la Comissió Parlamentària
corresponent, ha de ser informat pel Govern sobre el grau
d’execució del pla director.

Article 21
El Govern de les Illes Balears

Corresponen al Govern de les Illes Balears:
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a) Dirigir la política de cooperació per al desenvolupament de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
b) Aprovar la formulació definitiva del pla director, amb
l’informe previ del Consell de Cooperació al Desenvolupament,
i trametre-la al Parlament perquè en deliberi i, si s’escau,
l’aprovi.
c) Aprovar el pla anual corresponent, previ informe del Consell
de Cooperació al Desenvolupament i de la Comissió
Interdepartamental d’Acció Exterior.

Article 22
Comissió Interdepartamental d’acció exterior

1. La Comissió Interdepartamental d’acció exterior és l’òrgan
tècnic de coordinació interdepartamental de l’Administració de
la comunitat autònoma en matèria de cooperació al
desenvolupament.

2. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior té, en
aquest sector d’activitat administrativa, les funcions següents:

a) Assegurar la informació, la coordinació de l’activitat  de
l’Administració de la comunitat autònoma a l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament.
b) Conèixer el pla director i els plans anuals, deliberar-ne i
informar-ne.
c) Conèixer l’evolució de l’aplicació de les mesures contingudes
en el pla director i el seguiment dels plans anuals, deliberar-ne
i informar-ne. 

Article 23
La Conselleria competent en matèria de cooperació

1. La Conselleria que en cada moment sigui competent en
matèria de cooperació al desenvolupament és la responsable,
a través de la Direcció General de Cooperació, de l’elaboració
i l’execució de la política de cooperació per al desenvolupament
de l’Administració autonòmica i de la coordinació de les
activitats que en aquest àmbit realitzin altres conselleries i
entitats. 

2. Corresponen a la conselleria competent en matèria de
cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació:
a) La proposta al Govern dels reglaments d’execució d’aquesta
llei, previ informe del Consell de Cooperació de les Illes Balears.
b) L’elaboració i l’execució del pla director i els plans anuals de
cooperació per al desenvolupament.
c) La gestió i la coordinació dels programes, els projectes i les
accions de la cooperació per al desenvolupament de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears, establint les
relacions adequades de coordinació i colAlaboració amb els
agents públics o privats i amb les agències bilaterals o
multilaterals actuants en la matèria.
d) L’aprovació de les ajudes a la cooperació humanitària i
d’emergència.
e) L’avaluació del conjunt de la cooperació per al
desenvolupament realitzada des de l’Administració autonòmica
de les Illes Balears i, en especial, de les actuacions finançades
total o parcialment amb fons de la comunitat. 

3. El conseller responsable de la cooperació podrà —amb
l’autorització prèvia del Consell de Govern de les Illes Balears—

firmar acords amb entitats públiques i privades en la matèria
d’aquesta llei.

Article 24
El Consell de Cooperació al Desenvolupament

1. El Consell de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan
colAlegiat de consulta i assessorament de les polítiques i
actuacions que es duguin a terme en matèria de cooperació per
al desenvolupament des del Govern de les Illes Balears. És
també l’òrgan de participació de les organitzacions socials de
cooperació en l’elaboració de les polítiques de cooperació per
al desenvolupament.

2. El Consell de Cooperació al Desenvolupament queda adscrit
a la Conselleria competent en matèria de cooperació i ha de tenir
la composició, l’organització i el funcionament que
reglamentàriament es determini. N’han de formar part
representants de l’Administració autonòmica, els fons de
cooperació de les Illes, agents socials públics o privats
relacionats amb la matèria, organitzacions no governamentals
de desenvolupament (ONGD), colAlectius de solidaritat i experts
en aquest camp.

3. Amb caràcter general, correspon al Consell de Cooperació
proposar i assessorar sobre les polítiques i actuacions que es
duguin a terme en matèria de cooperació per al
desenvolupament des del Govern de les Illes Balears i promoure
i facilitar la participació de les entitats implicades en la
cooperació. En particular, s’atribueixen al Consell de
Cooperació les funcions següents:

a) Informar, assessorar i formular propostes a la Direcció
General de Cooperació sobre qüestions relatives a les activitats
i programes de cooperació per al desenvolupament.
b) Informar sobre els avantprojectes de llei que afectin les
accions en matèria de cooperació per al desenvolupament.
c) Proposar accions de sensibilització i formació per a la
cooperació entre la població de les Illes Balears.
d) Assessorar sobre la coordinació amb altres institucions
implicades en la cooperació per al desenvolupament, així com
la coherència d’altres polítiques que afectin la cooperació.
e) Proposar les actuacions que se considerin convenients per
un millor compliment dels objectius i de les funcions del
Consell de Cooperació.
f) Mantenir contactes amb altres òrgans anàlegs.
g) Promoure l’elaboració d’informes sobre les activitats de
cooperació que es duguin a terme des de les Illes Balears.
h) Qualsevol altra funció que se li encomani des del Govern de
les Illes Balears en aquesta matèria.

Article 25
La Comissió de Coordinació dels ens territorials de les Illes
Balears en matèria de Cooperació per al Desenvolupament

1. La Comissió de Coordinació dels ens territorials en matèria de
Cooperació per al Desenvolupament és l’òrgan tècnic de
coordinació, colAlaboració i assistència recíproca entre les
administracions, entitats públiques i fons de cooperació de les
Illes Balears, que executen despeses computables com a
cooperació per al desenvolupament.
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2. Correspon a la Comissió de Coordinació dels ens territorials
de les Illes Balears, sense perjudici d’altres competències que
es poden establir per llei o per reglament:

a) Assegurar una informació permanent entre l’Administració
autonòmica de les Illes Balears, les entitats locals del seu àmbit
territorial i els fons insulars de cooperació municipal sobre les
actuacions que totes duguin a terme en l’àmbit de la cooperació
per al desenvolupament.
b) Promoure la creació d’una base de dades on consti, de
manera sistematitzada, la informació de les actuacions que es
realitzin en matèria de cooperació per al desenvolupament per
les distintes administracions públiques de les Illes Balears.
c) Debatre la programació de cooperació per al
desenvolupament de les administracions públiques de les Illes
Balears, amb el fi de garantir la coherència i complementarietat
de les accions de desenvolupament que aquelles realitzen en el
marc de les seves competències. 
d) Planificar i impulsar accions conjuntes de cooperació per al
desenvolupament entre les administracions públiques de les
Illes Balears. 
e) Facilitar el coneixement dels projectes desenvolupats i el seu
impacte entre els ciutadans i ciut adanes en els diferents
municipis.

3. Reglamentàriament s’ha de regular la composició i el
funcionament d’aquesta Comissió, garantint-se la participació
dels consells insulars, municipis i la resta d’ens públics de les
Illes Balears que gestionen fons conceptuats en els seus
pressuposts  respectius com a cooperació per al
desenvolupament.

Capítol V
Recursos materials i humans

Article 26
Recursos materials

1. En concordança amb les orientacions indicatives del pla
director, la Llei de Pressupost ha de fixar anualment els crèdits
destinats a la cooperació per al desenvolupament.

2. Els recursos pressupostaris per a la cooperació per al
desenvolupament poden incrementar-se amb subvencions i
contribucions d’altres organismes i institucions nacionals i
internacionals, públics i privats, i de persones físiques o
jurídiques.

3. Les subvencions que es concedeixin i els convenis que es
firmin amb càrrec als crèdits per a cooperació per al
desenvolupament es poden pagar amb caràcter previ a la
justificació de la finalitat per a la qual s’hagin concedit.

Article 27
Recursos humans

1. La gestió dels programes i els projectes de cooperació de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears es pot dur a
terme amb personal al servei d’aquesta o de qualsevol de les
administracions públiques, com el de qualsevol de les entitats
privades que actuïn en l’àmbit de la cooperació a les Illes
Balears.

2. Cada conselleria pot regular les condicions de participació
del seu personal en programes i projectes de cooperació,
mantenint les mateixes condicions de feina que tengui al lloc de
treball que ocupi. 

3. L’Administració de les Illes Balears, per raons d’especificitat
de la matèria, podrà contractar persones físiques o jurídiques
especialitzades en cooperació per al desenvolupament la
prestació de les quals estarà subjecte a la legislació de
contractes.

4. En els programes i projectes de cooperació per al
desenvolupament realitzats o finançats per l’Administració
autonòmica de les Illes Balears hi podrà participar personal
cooperant, voluntari o remunerat. 

5. Mitjançant els programes oportuns, es garanteix la realització
d’accions formatives dirigides al personal a què es refereixen
els apartats anteriors.

Capítol VI
La participació social en la cooperació al desenvolupament

Article 28
Foment de la cooperació per al desenvolupament

1. Amb la finalitat d’afavorir la implicació de la societat civil en
la cooperació per al desenvolupament, l’Administració
autonòmica de les Illes Balears ha de fomentar l’activitat i la
participació d’organitzacions no governamentals, els fons
insulars de cooperació, universitats, empreses i associacions
empresarials i sindicals en aquest àmbit, així com altres agents
socials que impulsen la cooperació, conformement al que
disposa la normativa vigent i aquesta llei.

2. L’Administració autonòmica de les Illes Balears pot atorgar
ajudes i subvencions i  establir convenis de colAlaboració o
altres formes de colAlaboració amb les entitats a les quals fa
referència l’apartat 1, per executar programes i projectes de
cooperació, sempre que aquests tenguin caràcter no lucratiu.
Les entitats esmentades han d’acreditar, en tot  cas, experiència,
estructures i garanties suficients per executar aquests
programes i projectes.

3. Les administracions públiques de les Illes Balears, dins
l’àmbit de les seves respectives competències, poden concedir
ajudes i subvencions públiques als agents socials descrits en
aquest article per executar programes i projectes de cooperació,
establint les condicions i el règim jurídic aplicables.

Article 29
Les organitzacions no governamentals de desenvolupament

1. Als efectes del que estableix aquesta llei es consideren
organitzacions no governamentals de desenvolupament
(ONGD) les entitats de dret privat, legalment constituïdes i
sense ànim de lucre, els estatuts dels quals estableixin
expressament com a objecte principal la realització d’activitats
relacionades amb els valors, les finalitats i els principis  de la
cooperació per al desenvolupament.
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2. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament
han de gaudir de plena capacitat jurídica i d’obrar, i han de
disposar d’una estructura susceptible de garantir suficientment
l’acompliment dels seus objectius.

3. L’administració autonòmica, conscient del paper de les
organitzacions socials en  la cooperació donarà suport a la seva
constitució i als projectes que aquestes desenvolupin
mitjançant convocatòries d’ajuts. D’igual manera, es donarà
suport a la coordinació entre les esmentades organitzacions. 

4. Perquè puguin rebre ajudes o subvencions computables com
a cooperació per al desenvolupament  o signar convenis o
establir altres formes de colAlaboració, les organitzacions no
governamentals de desenvolupament han de tenir seu social o
delegació permanent a les Illes Balears i estar inscrites en el
registre corresponent d’aquesta comunitat autònoma.

5. Excepcionalment, i segons els requisits establerts a les bases
reguladores anuals o a les convocatòries d’ajuts, també poden
rebre subvencions per executar programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament entitats privades sense
ànim de lucre de l’estat espanyol i dels països empobrits.

Article 30
Participació de les empreses en la cooperació per al
desen-volupament

Les empreses del sector públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i les entitats privades empresarials o
equivalents que vulguin contribuir, aportant la seva experiència
en els distints sectors d’activitat, als esforços per a la
cooperació per el desenvolupament realitzada per
l’Administració de les Illes Balears, ho faran a través de
programes i projectes de desenvolupament que respectin els
valors, les finalitat i els principis, establerts en aquesta llei.

Les empreses privades no hauran de tenir ànim de lucre. En
el cas d’entitats privades lucratives de tipus empresarial,
gremial o equivalent, aquest requisit s’entendrà en el sentit de
no apropiar-se del lucre o benefici empresarial obtingut a través
de les accions de cooperació al desenvolupament finançats a
l’empara d’aquesta llei. En qualsevol cas, tot l’ingrés obtingut
en dites actuacions haurà de ser comptabilitzat amb
transparència i reinvertit en activitats de desenvolupament,
ajuda humanitària o educació per al desenvolupament de les
poblacions de referència d’aquestes accions, amb l’acord
exprés de l’Administració corresponent.    

Article 31
Els cooperants

Els agents que participen en activitats de cooperació poden
ser voluntaris o contractats.

1. Els cooperants voluntaris no remunerats.
a. En la gestió o l’execució de programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament amb fons de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears (tant
directament com indirectament a través d’entitats públiques o
privades sense ànim de lucre) hi poden participar voluntaris
que exerceixin les seves activitats a través d’aquestes entitats.

b. L’Administració autonòmica de les Illes Balears ha de
fomentar el voluntariat al servei de programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament. En aquest efecte,
l’Administració autonòmica pot establir convenis amb les
entitats esmentades en l’apartat anterior; s’hi ha de concretar
els compromisos de les parts signants, per tal d’assegurar que
aquestes entitats s’encarreguin de la formació, les necessitats
bàsiques, la seguretat personal, la responsabilitat i la informació
necessàries per complir el contracte de voluntariat.
c. A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per voluntari tota persona
física que —per lliure determinació i sense que hi hagi cap
relació laboral o professional— participa de manera altruista en
la gestió o en l’execució de projectes i programes de cooperació
per al desenvolupament a través d’entitats públiques o
privades sense ànim de lucre. La condició de voluntari és
compatible amb la de soci de la mateixa organització, si ho fos.
d. Els voluntaris de cooperació per al desenvolupament han
d’estar vinculats a les entitats públiques o privades sense ànim
de lucre en què realitzen la seva activitat mitjançant un
compromís d’incorporació que preveu com a mínim:
- Els recursos necessaris per fer front a les necessitats  de
subsistència i allotjament en el país de destí, les despeses de
desplaçament i els mitjans materials necessaris per dur a terme
l’activitat encomanada.
- Una assegurança d’assistència a favor del voluntari durant el
període d’estada a l’estranger que cobreixi almenys els riscs de
mort, accident i malaltia i les despeses de repatriació, i també la
responsabilitat civil per mals soferts o causats a tercers.
- Un període de formació, si fos necessari.
- Disposar d’acreditació identificadora de la seva condició de
voluntari.
e. Cal informar els voluntaris sobre els objectius de l’entitat en
què duen a terme la seva activitat, del marc en què es produeix
l’actuació en la qual participen i dels seus drets i deures.
f. En tot  allò no previst en aquest article, és aplicable
supletòriament la legislació del voluntariat.

2. Els cooperants remunerats

1. Són cooperants remunerats totes les persones que tenen, a
més d’una formació o titulació acadèmica oficial adequada, una
provada experiència professional i tenen encomanada
l’execució d’un determinat projecte o programa en el marc de la
cooperació per al desenvolupament o de les accions
humanitàries i reben per aquest treball una contraprestació
econòmica de caràcter contractual.
2. Els drets i les obligacions dels cooperants i el seu règim
jurídic en general s’han de fixar en l’Estatut a què es refereix
l’article 38.2 de la Llei estatal 23/1998, de 7 de juliol, de
cooperació internacional per al desenvolupament (BOE núm.
162, de 8-07-1998).

Article 32
Promoció de l’educació per al desenvolupament i de la
sensibi-lització de la població

L’Administració autonòmica de les Illes Balears ha de
promoure activitats de sensibilització, difusió i educació amb la
finalitat de donar a conèixer els problemes que afecten les
societats dels països en desenvolupament, amb l’objectiu de
propiciar la reflexió crítica, l’esperit solidari i la participació
compromesa de tots els ciutadans en les tasques de cooperació
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per al desenvolupament. Per dur a terme aquesta tasca,
l’Administració autonòmica de les Illes Balears ha d’impulsar
campanyes de divulgació, programes educatius i activita t s
formatives i qualsevol altre tipus de deures que es considerin
adequats a aquesta finalitat, en col Alaboració amb
organitzacions no governamentals de desenvolupament,
universitats i institucions educatives i els Fons de Cooperació
municipal de Mallorca; Menorca i les Pitiüses.

Capítol VII
Infraccions i sancions

Article 33
Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives, que seran
sancionades per l’Administració de la comunitat autònoma, les
accions i omissions tipificades en aquesta llei, sense perjudici
de les previstes en altres lleis especials.

2.  Les infraccions establertes en aquesta llei es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.

Article 34
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) No firmar l’acord o el compromís formal a què es refereix
l’article 31.1d) d’aquesta llei amb el contingut mínim fixat en
l’article esmentat.
b) No proporcionar al personal voluntari a l’estranger
l’acreditació identificadora de la condició de persona
voluntària.
c) No impartir al personal voluntari a l’estranger la formació
necessària.

Article 35
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) No dotar al personal voluntari a l’estranger dels recursos
necessaris per fer front a les necessitats de subsistència i
allotjament en el país de destí i a les despeses de desplaçament.
b) No assegurar el personal voluntari a l’estranger en els termes
establerts en l’apartat 1d) de l’article 31 d’aquesta llei.
c) Impedir o obstruir la tasca de control i d’avaluació de
l’Administració.
d) L’acumulació de tres o més faltes lleus de la mateixa
naturalesa.

Article 36
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) L’acumulació de tres o més faltes greus de la mateixa
naturalesa.
b) Qualsevol acció o omissió que generi un risc o dany greu per
a la integritat física o per a la salut dels cooperants o voluntaris
a l’estranger.

Article 37
Sancions

Les infraccions en matèria de cooperació seran sancionades
de la següent manera:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de 300 a 600 i i
amonestació.
b) Les infraccions greus, amb una multa de 601 a 6.000 i.
L’òrgan sancionador pot  acordar també la pèrdua, durant un
termini de tres anys a cinc anys, del dret a obtenir subvencions
per al finançament d’activitats relatives a la cooperació per al
desenvolupament.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 6.001 a 60.000
i. L’òrgan sancionador pot  acordar també la pèrdua, en un
termini ent re tres i cinc anys, del dret a obtenir subvencions per
al finançament d’activitats relatives a cooperació per al
desenvolupament.

Article 38
Prescripció

1. Les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei
prescriuen en els terminis i d’acord amb les regles de còmput
que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Article 39
Òrgans competents per a l’exercici de la potestat sancionadora

1. Per resoldre el procediment sancionador en les infraccions
lleus i greus, és competent el titular de la conselleria que en
cada moment tengui les competències en matèria de cooperació
per al desenvolupament. 

2. En els supòsits d’infracció molt greu, la resolució correspon
al Consell de Govern de les Illes Balears.

Article 40
Procediment sancionador

El procediment sancionador és el que fixa el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat  sancionadora,
aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el
reglament del procediment per a l'exercici de la potestat
sancionadora.

Disposició addicional primera

1. Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears de cada any han de preveure una partida
específica destinada a finançar els treballs de cooperació
descentralitzada que duen a terme les entitats locals de les Illes
Balears, a través dels fons de cooperació constituïts a les Illes
Balears.

2. Els criteris de distribució entre el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el
Fons Pitiüs de Cooperació dels crèdits assignats anualment en
els pressuposts generals s’ha de determinar reglamentàriament.
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Disposició addicional segona

Es declara expressament en vigor el Decret 128/2000, de 8 de
setembre, pel qual es crea el Consell de Cooperació al
Desenvolupament.

Disposició addicional tercera

Les comunitats balears assentades fora del territori nacional
i radicades a països beneficiaris de l’ajuda per al
desenvolupament que tenguin capacitat operativa suficient,
poden participar,  en els termes que es disposi
reglamentàriament, en l’execució de les polítiques de
cooperació per al desenvolupament realitzades o finançades per
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

Disposició addicional quarta

L’Administració de les Illes Balears establirà els mecanismes
i instruments adients per donar suport al paper dels immigrants
com a agents de desenvolup ament a les seves comunitats
d’origen així com perquè aquests, a les Illes Balears, creïn
espais d’intercanvi cultural i fomentin l’apropament ent re els
pobles i el coneixement i el respecte mutu.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
en allò que contradiguin o s’oposin a aquesta llei.

Disposició final primera

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti totes
les  d ispos ic ions  que  s iguin  necessàr ies  per  a l
desenvolupament d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 17 de gener del 2003.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 105/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política turística del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 29 de gener del 2003).

Palma, a 29 de gener del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política turística del Govern de les Illes Balears.

Atesos els resultats de la darrera temporada turística que
han suposat  la disminució de visitants i d'ingressos derivats de
l'activitat turística i atès que el turisme és la principal font
d'ingressos a la nostra comunitat autònoma, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern en relació amb la
política turística duta a terme per aquest.

Palma, a 9 de gener del 2003.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 52/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a convenis
signats amb ajuntaments en matèria de turisme. (Mesa de 29
de gener del 2003).

RGE núm. 101/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
parts de bessons a Balears. (Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 102/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
nadons derivats a centres sanitaris fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 29 de gener del
2003).

RGE núm. 103/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
places de cures intensives per a nadons. (Mesa de 29 de gener
del 2003).

RGE núm. 104/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a quantitats
abonades al Sr, Fernando López Ramon (catadràtic de dret
administratiu de la Universitat de Saragossa) i a la Sra. Ana
Vallés Varela (advocat del ColAlegi de Saragossa). (Mesa de
29 de gener del 2003).

Palma, a 29 de gener del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins convenis ha signat el Govern de les Illes Balears amb
els ajuntaments de Balears en matèria de turisme, des de l'any
1999 fins al dia d'avui?

Palma, a 27 de novembre del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de parts de bessons o múltiples en els
darrers cinc anys a Balears? Especificau-ho per anys.

Palma, a 23 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants nadons han estat derivats a centres sanitaris fora de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en els darrers cinc
anys? Especificau la informació per anys.

Palma, a 23 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes places de cures intensives per a nadons hi ha
operatives actualment a Balears?

Palma, a 23 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les quantitats econòmiques que ha abonat
el Govern de les Illes Balears i els organismes que en depenen,
al Sr. Fernando López Ramon (catedràtic de dret administratiu
de la Universitat de Saragossa) i a la Sra. Ana Vallés Varela
(advocada del ColAlegi de Saragossa) al llarg d'aquesta
legislatura? Indicau-ne la quantia, la data, el motiu i la
conselleria que va acordar fer aquest pagament.

Palma, a 12 de desembre del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 110/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions
fetes a compte de l'impost turístic a Son Serra de Marina i al
Parc de ses Salines. (Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 133/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de
qualitat i millora en la publicació. (Mesa de 29 de gener del
2003).

RGE núm. 134/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps
màxim d'atenció quirúrgica. (Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 135/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes
per a l'adquisició de Son Serra. (Mesa de 29 de gener del
2003).

RGE núm. 138/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Pla
Ulises". (Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 139/03, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència del Govern a la Pasqua Militar. (Mesa de 29 de
gener del 2003).
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RGE núm. 140/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliments dels acords de la Mesa Sectorial de Sanitat.
(Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 141/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicacions de les diverses resolucions debatudes. (Mesa de
29 de gener del 2003).

RGE núm. 142/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manifestació davant el Consolat dels Estats Units. (Mesa de
29 de gener del 2003).

RGE núm. 143/03, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
tren a Sineu. (Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 144/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del conseller de Turisme. (Mesa de 29 de gener
del 2003).

RGE núm. 145/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució
del Sr. Joan Mayol. (Mesa de 29 de gener del 2003).

Palma, a 29 de gener del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i
Beltran, diputat  d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula a la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Des del punt  de vista de l'interès general i de la utilització
correcta dels recursos públics, considera el conseller de
Turisme que les inversions fetes a compte de l'impost turístic a
Son Serra de Marina i al Parc de ses Salines han estat
impecables?

Palma, a 24 de gener del 2003.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resp osta
oral davant Ple.

Pot informar el conseller de Presidència sobre les actuacions
que han duit a terme per al control de qualitat i millora en la
publicació, l'edició i la consulta del Butlletí Oficial de les Illes
Balears durant aquesta legislatura? 

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quan té previst la Conselleria de Salut aprovar la normativa
sobre temps màxims d'atenció quirúrgica?

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quins informes tècnics va utilitzar la Conselleria de Turisme
per a l'adquisició de la finca de Son Serra de Marina amb el fons
de rehabilitació d'espais turístics?

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina és l'opinió del Govern de les Illes Balears sobre el
"Pla Ulises" presentat pel ministre de l'Interior a Mallorca el
passat 28 de gener?

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu no va assistir el Molt  Hble. Sr. President del
Govern a l'acte de celebració de la Pasqua Militar?

Palma, a 14 de gener del 2003.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa la Conselleria de Salut i Consum donar
compliment a l'acord adoptat  a la Mesa Sectorial de Sanitat en
relació amb l'elaboració d'un estatut jurídic d'aquest per al
personal que fa feina a la sanitat balear?

Palma, a 29 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En relació amb la publicació de l'anunci d'aprovació inicial
del Pla Territorial Insular de Menorca, és una actuació habitual
del Govern de les Illes Balears publicar, unes poques hores
després del debat i la resolució dels assumptes, els anuncis que
atorguen als ciutadans els drets a manifestar-se i a alAlegar en
relació amb aquests?

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Representava la Sra. Fernanda Caro la postura oficial del
Govern de les Illes Balears a la manifestació recentment
celebrada davant el Consolat dels Estats Units?

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Després de la posada en escena de l'arribada amb tren a
Sineu amb motiu de la colcada dels Reis, hem d'entendre que
actualment el servei funciona amb normalitat?

Palma, a 24 de gener del 2003.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el Molt  Hble. Sr. President del Govern amb les
declaracions del conseller de Turisme, Sr. Celestí Alomar,
publicades el passat  dia 28 de gener en relació que alguns
empresaris estan més interessats en l'enfrontament que a
resoldre els problemes derivats de la crisi turística?

Palma, a 29 de gener del 2003.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius que han dut la consellera de Medi
Ambient a destituir el Sr. Joan Mayol?

Palma, a 29 de gener del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 98/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició de l'Hospital Militar de Palma, a contestar davant
la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 29 de gener del
2003).

RGE núm. 99/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell Balear de la Salut, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 29 de gener del 2003).

RGE núm. 100/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes sanitaris derivats de l'augment de la immigració,
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 29 de gener del 2003).

Palma, a 29 de gener del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Com estan les negociacions per adquirir l'Hospital Militar de
Palma per part de la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 9 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Pensa la consellera de Salut i Consum constituir el Consell
Balear de la Salut i els consells de salut d'àrea abans de
finalitzar aquesta legislatura?

Palma, a 9 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Està d'acord la consellera de Salut i Consum amb les
declaracions de la presidenta del Consell Insular de Mallorca
sobre els perjudicis i els problemes sanitaris que l'increment de
la immigració està causant a Balears?

Palma, a 9 de gener del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2270/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a control
als centres de bronzejat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 144 de 14 de juny del 2002).

La Direcció General d'Avaluació i Acreditació realitza
funcions de control sobre els establiments no sanitaris,
l'activitat dels quals pot incidir sobre la salut dels ciutadans.

Concretament, en matèria de centres de Bronzejat, el
Ministeri de Sanitat i Consum ha aprovat el Reial Decret
1002/2002, de 27 de setembre, pel qual es regula la venda i la
utilització d'aparells de bronzejat mitjançant radiacions
ultravioleta, amb desenvolupament del qual la Direcció General
d'Avaluació i Acreditació està actualment elaborant un decret
sobre les condicions que han de reunir els centres no sanitaris
de bronzejat ubicats a les Illes Balears.

Palma, 13 de desembre del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3055/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
activitat en consultes mèdiques, quirúrgiques, pedriàtriques
i ginecològiques a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 156 de 4
d'octubre del 2002).

L'activitat en consultes mèdiques, quirúrgiques,
pediàtriques i ginecològiques a l'hospital Son Llàtzer, és la
següent:

Àrea mèdica (1a visita): 4.746 (2a visita): 2.532.
Àrea maternoinfantil (1a visita): 2.399 (2a visita): 1.323.
Àrea COT i quirúrgica (1a visita): 9.941 (2a visita): 6.489.

Palma, 13 de desembre del 2002.
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La conseller de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 43300/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a mesures preses
respecte dels proveïdors lactis a centres escolars quan no
s'han complit les normes d'etiquetat. (BOPIB núm. 164 de 22 de
novembre del 2002).

L'etiquetatge dels productes lactis que se subministren als
centres escolars dins l'ajuda comunitària, no és una exigència
de la normativa comunitària vigent en relació amb la línia
d'ajuda "llet per als centres escolars".

Palma, 10 de desembre del 2002.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 43970/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a bosses
de sang obtingudes per extraccions des de la unitat mòbil del
Banc de Sang. (BOPIB núm. 164 de 22 de novembre del 2002).
 

Les extraccions de les bosses de sang obtingudes des de
la unitat mòbil del Banc de Sang han estat les següents:

Any Unitats

1994 14.475

1995 16.093

1996 18.393

1997 18.988

1998 19.150

1999 20.052

2000 20.964

2001 20.020

2002 (a
30-11-02)

21.899

Palma, 18 de desembre del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 3532/02, 3533/02 i 3534/02. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de gener del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 97/03,
presentat  per la diputada Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de les preguntes de referència, relatives a adquisició de
l'Hospital Militar de Palma, a constitució del Consell Balear de
la Salut i dels consells de salut d'àrea i a problemes sanitaris
derivats de l'augment de la immigració, respectivament, totes a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut i totes
publicades al BOPIB núm. 157, d'11 d'octubre del 2002.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de gener del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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